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KLOCKRINGNING

INLEDNINGSMUSIK
Gammal fäbodpsalm - O. Lindberg

PSALM 249
1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst,
vad än som kommer på! Allt ju vilar i min Faders
händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då? Han
som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje
nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

2. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild
tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han
bära, han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss
syns min vandrings stig. "Som din dag, så skall din
kraft ock vara", detta löfte gav han mig.

3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid
dina löften, Herre kär, ej min tro och ej den tröst
förspilla som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig,
Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna
fadershand blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills
jag nått det goda land.

GRIFTETAL

BÖN

ÖVERLÅTELSEN

BIBELLÄSNING

PSALM 297
1. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, skön är
själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på
jorden gå vi till paradis med sång.

2. Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa
släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

3. Änglar den sjöngo, först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd: Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen, frid över jorden Herren bjöd.

BEGRAVNINGSBÖN

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.

PSALM 200
1. I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd
dig vid den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning
jorden står, se, hur för dig och mig hon får så
underbara håvor.

4. När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar
dagen lång högt ovan fält och backar, då kan jag icke
tiga still. Min Gud, så länge jag är till för livet jag
dig tackar.

AVSKEDSTAGANDE
I folkviseton - T. Björk

SLUTBÖN

VÄLSIGNELSEN

AVSLUTNINGSMUSIK
Air - J. S. Bach
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