
Andakt Annandag påsk 

Bön:  

Herre, öppna min mun till ditt lov, så vill jag förkunna din ära. Gud kom till 

min räddning. Herre skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och 

den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja. 

Läsning: Psaltaren 18 (den som är ensam läser både I och II, annars 

växelläsning) 

A Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med 

läkedom under sina vingar.  

I  Herren lever! Välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsnings Gud! 

II  Gud, du har givit mig hämnd och lagt folken under mig. 

I  Du har befriat mig från mina fiender, 

II  du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från 

våldsmän. 

I  Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, Herre, och lovsjunga ditt 

namn. 

II  Ty du ger din kung stor seger, du handlar nådigt mot din smorde, mot 

David och hans efterkommande till evig tid. 

A Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med 

läkedom under sina vingar. 

Sång: 120 Den nya sången ”Livet vann dess namn är Jesus, halleluja” 

1. Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja, 

han var död, men se, han lever, halleluja. 

Dödens portar öppnar han, halleluja, 

nyckeln ligger i hans hand. Halleluja. 
 

2. Vad är murar, vad är gravar? Halleluja. 

Han är med oss alla dagar, halleluja. 

En är Herren, en är tron, halleluja, 

ett är brödet på hans bord. Halleluja. 
 

3. Brödet bryts och vinet delas, halleluja, 

för att världen skall få leva. Halleluja. 

Öppnade är Guds förråd, halleluja, 

källan flödar som var dold. Halleluja. 
 

4. Jesus dog, då dog vi alla, halleluja, 

till att utge oss för andra, halleluja. 

Jesus uppstod. Också vi, halleluja, 

uppstod då till evigt liv. Halleluja 

Läsning: Luk 24:13–49 

Sång: 77 Den nya sången ”Intet kan mig skilja från Guds kärlek” 

Intet kan mig skilja från Guds kärlek, intet kan mig skilja från Guds nåd. 

Varken liv eller död, icke djupaste nöd kan mig skilja från Guds kärlek. 

Läsning: 1 Petr 3:18-22 

Trosbekännelsen 

Läsning: Psaltaren 118 (den som är ensam läser både I och II, annars 

växelläsning) 

A  På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom hoppades vi på, 

att han skulle frälsa oss. Ja, här är Herren som vi hoppades på. Låt oss 

vara glada och jubla över hans frälsning. 

I  Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: 

II  "Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer, 

Herrens högra hand gör mäktiga ting." 

I  Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. 



II  Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 

I  Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka 

Herren. 

II  Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom den. 

I  Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 

II  Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 

I  Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. 

II  Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara 

glada! 

A  På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom hoppades vi på, 

att han skulle frälsa oss. Ja, här är Herren som vi hoppades på. Låt oss 

vara glada och jubla över hans frälsning. 

Sång: Lova Herren 188 ”Nu låt oss fröjdas med varann” 

1. Nu låt oss fröjdas med varann, att Jesus Kristus seger vann! Hans 

gudom nu är uppenbar, liksom en morgonstjärna klar.  
 

2. Så var det skrivet i Guds lag: Han uppstå skall på tredje dag, sen han 

med sin försoningsdöd har frälsat oss från dödens nöd.  
 

3. Fast graven blev bevakad så, att han ur den ej skulle gå, så hjälpte 

inte sten och vakt mot Herrens under och hans makt.  
 

4. Nu helvetet är nederlagt, och nu har döden ingen makt. Halleluja! 

Uppstånden visst är efter löftet Jesus Krist.  
 

5. Vi tackar dig, o Jesus kär, som ur din grav uppstånden är. Av nåd låt 

oss bli värdiga med dig uppstå rättfärdiga! 

Bön: 

Allsmäktige Gud, himmelske Fader. Vi prisar dig, för att du har uppväckt 

din enfödde Son och gjort honom till segervinnare över synd och död. 

Herre, Jesus, du livets furste, hjälp oss att i din uppståndelses kraft stå upp 

och vandra i trons nya liv. Bevara oss i det eviga livets hopp. Kom till oss, 

så som du kom till dina första lärjungar, och giv oss din frid. Behåll oss i 

den friden och låt oss till sist få en glad uppståndelse och tillsammans 

med den segerfirande församlingen för evigt få lovsjunga dig. Amen 

Herrens bön  

 Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. 

Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss 

idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga 

äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt 

och makten och härligheten i evighet. Amen. 

Bön om välsignelse: 

Med himmelsk välsignelse välsigna oss Gud den allsmäktige, Fadern, 
Sonen och den Helige Ande. Amen. 

Sång: 127 Den nya sången ”Min Frälsare lever” 

1. Min Frälsare lever, jag vet att han lever, 

fast världen har sagt han är död. 

Och inget kan skilja mitt hjärta från honom 

ej änglar, demoner och nöd. 
 

2. Min Frälsare lever, jag vet att han lever. 

Jag honom får möta till sist, när jag har lagt av mig 

min kropp som en klädnad, befriad från ångest och brist. 
 

3. Ej så som man råkar en främling på gatan 

- nej, så som man ser på en vän, en vän man har drömt om 

i nätter och dagar och äntligen finner igen. 
 

4. Ja, öga mot öga, i klarhet och jubel 

och värme och friskhet och glans vi lever med honom 

som här vi har anat. Vi lever för alltid som hans. 


