Begravelse
I kirken / Kapel
Klokkeringning (hvis det er muligt)
Præludium
Salme
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.
Lad os alle bede!
A:
Almægtige, evige Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du har elsket verden således, at
du har givet din Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv.
Vi beder dig, at du vil trøste og styrke os i al sorg og bevare os i en levende tro på din enbårne
Søn, så at vi engang med alle dine frelste må komme hjem til dig og prise og love dig i evighed ved din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus.
Amen.
B: eller
Barmhjertige far.
Tak for livet du har givet os med dets glæde og sorg.
Tak, at vi ved, at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig.
Hold os nu i vores sorg fast hos dig; mind os om at du ved din søns død og opstandelse har
båret vores smerter og fornyet os til et levende håb. Hold os for øje, at du i dåben har gjort os
til dine og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv.
I denne tro takker vi dig for alle gode gaver, du har givet os gennem [afdødes navn], og vi
overgiver [hans/hendes] legeme og sjæl i dine hænder og beder dig bevare [ham/hende] til
en glædelig opstandelse på den yderste dag.
Send os din hjælp, at savnet må lindres.
Styrk os i håbet om dit kommende rige, hvor du fører dine børn hjem til dig for at prise og
takke dig til evig tid.
Amen.
Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd om Herrens omsorg og frelse:
Fx et af følgende skriftsteder:
A: Salme 68 vers 20-21
Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse. Sela
v21 Gud er for os en Gud til frelse, hos Gud Herren er der vej ud af døden.
B: Johannes Åbenbaring Kapitel 21 vers 1-5
v1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt,
og havet findes ikke mere. v2 Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. v3 Og jeg hørte en høj røst fra
tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil
selv være hos dem. v4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.
v5 Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«
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Begravelse
Salme
[Tale]
Lad os alle bede!
Vi takker dig af hjertet, fordi du har ladet os leve i denne tid, hvor vi kan høre dit hellige evangelium og
kende din guddommelige vilje.
Vi beder dig, at du i din barmhjertighed vil bevare dit ord hos os, og ved Helligånden lede os, så vi aldrig
nogensinde viger fra det, men bliver fast ved det, så vi hellere forlader alt andet og endelig bliver salige, ved
din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed
og til evighed.
Amen.
Evt. indslag ved deltagere.
Modtag velsignelsen!
Menigheden rejser sig.
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Amen.
Salme
Postludium:
Kisten bæres ud
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Begravelse
Ved graven
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Der kastes jord på kisten tre gange med der siges:
[Fulde navn]
Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
Lad os sammen bede!
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.
Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!
Amen.
Salme
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