
Andakt Långfredagens kväll 

Bön:  

Herre, låt oss se din nåd! Och ge oss din frälsning! 

Sång: Lova Herren 178 ”Hör hur sabbatsklockan tonar” (bearb.) 

1. Hör, hur sabbatsklockan tonar 

ifrån berget Golgata: 

Allt fullkomnat, allt försonat, 

världen frälst, halleluja! 

/: Allt fullkomnat, allt fullkomnat, 

ljuder högt från Golgata. :/ 
 

2. Jesus har besegrat döden, 

ormens huvud krossat väl, 

mörkrets fångar frälst från glöden 

och befriat varje träl. 

/: Full förlossning, full förlossning 

nu förkunnas för var själ. :/ 
 

3. Hör, min vän, du är befriad 

och med blod betald så väl. 

Lammets blod det är din lösen, 

Gud ske lov, han frälst var själ! 

/: Han har köpt dig, han har köpt dig 

och med blod betalt så väl. :/ 
 

4. Hur än satan, synden rasar, 

du dock köpt, förlossad är. 

Hur du än för döden fasar, 

har dig Gud i Kristus kär. 

/: Dig han älskar, dig han älskar, 

dig han har av hjärtat kär. :/ 
 

5. Dina synder, små och stora, 

dränktes helt i Jesu blod. 

Du på fallet ej förlorat; 

Gud din sak gjort dubbelt god. 

/: Du är helgad, du är helgad, 

renad väl i Jesu blod. :/ 
 

6. Hör, du arma, kalla, döda, 

djupast sjunkna: salig var! 

Rövarns synder, de blodröda, 

ja, ock skökans, Jesus bar. 

/: Alla frälsta, alla frälsta, 

Jesus alla frälsat har! :/ 
 

7. Jord och himmel må nu falla, 

smälta, brinna ner i grund. 

Fridsförbundet kan ej falla, 

ens i världens sista stund. 

/: Det står bergfast, mer än bergfast: 

klippan Kristus är dess grund. :/ 

Läsning: Matt 27:57–66 

Sång: Sv. psalmboken 460 ”Ditt lidande har nått sitt slut” 

1. Ditt lidande har nått sitt slut. 

O Jesus, du har kämpat ut 

för oss den svåra striden. 

Ej förr än frid åt oss du vann, 

du ville njuta friden. 
 

2. Så vila, gode Herde, nu. 

Du förr ej fristad haft, där du 

ditt huvud luta kunnat. 

Det tjäll du ej bland mänskor fann 

dig hårda klippan unnat. 
 



3. Du stilla grav, du sälla bo, 

min Jesus helgat har din ro. 

När dödens afton skymmer, 

som han jag somna skall förnöjd 

från möda och bekymmer. 
 

4. Du tunga sömn, du långa natt, 

min Jesus målet för dig satt! 

När livets morgon flammar, 

som han jag träda skall med fröjd 

utur min vilokammar. 

Läsning: Jes 53:9-12 och Fil 2:6-11 

Sång: Den nya sången 64 ”Herren är min starkhet” 

 Herren är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min 

lovsång. Han blev mig till frälsning. Han blev mig till frälsning. Herren är 

min starkhet och min lovsång. 

Läsning: Psaltaren 116 (den som är ensam läser både I och II, annars 

växelläsning) 

A Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty 

han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. 

I Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. 

II Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv skall jag åkalla honom. 

I Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag kom i nöd och 

bedrövelse. 

II Men jag åkallade Herrens namn: "O Herre rädda min själ!" 

I Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. 

II Herren bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig. 

I Vänd åter till din ro min själ, ty Herren har varit god mot dig. 

II Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar och min fot från 

fall. 

I Jag skall vandra inför Herren i de levandes land. 

II Jag tror, därför talar jag, jag som plågades svårt, jag som sade i min 

ångest: "Alla människor är lögnare." 

I Hur skall jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? 

II Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina 

löften till Herren inför hela hans folk. 

I Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. 

II O Herre jag är ju din tjänare, din tjänarinnas son, du har lossat mina band. 

I Åt dig vill jag offra lovets offer, Herrens namn vill jag åkalla. 

II Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till 

Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja! 

A Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty 

han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. 

Sång: Den nya sången 5 ”Bara i dig” 

 Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig min Gud. Bara i dig har min själ sin 

ro. Bara i dig min Gud. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min 

klippa, min frälsning och min borg. Jag skall inte vackla. 

Bön: 

O Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. 

Ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot varje 

dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din Son, Jesus Kristus, som 

led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett 

hopp och lever i evighet. Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter 

din heliga vilja. Och när vår dödsstund kommer, gör oss rätt beredda att 



saligt skiljas hädan. När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss 

av nåd få uppstå till evigt liv. 

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 (från Ps 67): 

Må Gud vara oss nådig och välsigna oss.               
Må Gud låta sitt ansikte lysa över oss.               
Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.                    

Sång: Den nya sången 69 ”I frid vill jag lägga mig ned” 

I frid vill jag lägga mig ned och i frid vill jag somna in, ty du, Herre, låter 

mig bo i trygghet och i ro. 

Sång: LH 783 ”Bliv kvar hos mig” 

1. Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när. 

Bliv kvar, o Herre, snart är natten här. 

Då allting annat sviker och bedrar, 

du ende trogne tröstare, bliv kvar. 
 

2. Som drömmar flyr, så ilar våra år. 

All jordens glädje likt en fläkt förgår. 

Allt hastar hän mot sin förvandling snar. 

Du är densamme, bliv du hos mig kvar. 
 

3. Ej blott en blick, ett ord jag beder om. 

Nej, som till Emmaus du fordom kom 

och sorgsna bröders tunga börda bar, 

kom, ej att gästa blott, bliv hos mig kvar. 
 

4. Du ensam kan betvinga mörkrets hot 

och giva styrka att stå frestarn mot. 

Var stund din närhet jag av nöden har; 

i köld, i sol bliv, Herre, hos mig kvar. 
 

5. Som späd jag lades i din kärleks famn 

och blev välsignad i ditt dyra namn. 

Du mig ej lämnat, fast på villors stig 

jag ofta svek dig. O, bliv kvar hos mig. 
 

6. Ej fruktar jag, då du är när i nåd. 

Då viker smärtan, aldrig fattas råd. 

Av gravens fasa ej ett spår är kvar, 

och döden mist sin udd, när dig jag har. 
 

7. Ditt kors skall skina för min blick, när sist 

jag somnar in, o Herre Jesus Krist. 

Då viker natten, morgon bräcker klar. 

I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar. 


