
18 kap. Gudstjänstböcker 

Inledning 

I gudstjänstböckerna uttrycks vad kyrkan tror, bekänner och lär. Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition 

som förnyade former för gemensam tillbedjan. 

Kyrkohandboken ger ordningen för gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna. Varje moment har sin 

motiverade plats i helheten. Genom att den innehåller både en fast struktur för gudstjänsten och alternativa 

möjligheter ger kyrkohandboken uttryck för gudstjänstens enhet och mångfald. 

I psalmboken finns de psalmer och visor som församlingen använder vid gudstjänsterna och som kan användas 

enskilt. 

I evangelieboken finns de bibeltexter som läses och utlägges i gudstjänsten. I bibelordet har kyrkan den givna 

grunden för vad den tror, bekänner och lär. I de bibliska läsningarna möter människorna Guds ord som genom den 

heliga Anden blir levande varje gång någon hör det i gudstjänsten och tar emot det i tro. I och genom detta ord 

möter den uppståndne Jesus Kristus sin kyrka. 

I bönboken finns en samlad skatt av böner för gemensamt och enskilt bruk. Bönen är varje hjärtas förtroliga 

samtal med Gud men också församlingens gemensamma samtal med Gud. 

Gudstjänstböckerna 

1 § Svenska kyrkans gudstjänstböcker är, förutom Bibeln, Den svenska kyrkohandboken, Den svenska 

psalmboken, Den svenska evangelieboken och En liten bönbok. Dessa ska som uttryck för Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära antas av kyrkomötet. 

Användningen av Svenska kyrkans gudstjänstböcker 

2 § Vid läsning i en gudstjänst av andra bibeltexter än de som finns intagna i Den svenska evangelieboken 

och Den svenska kyrkohandboken ska användas en sådan översättning av Bibeln som gäller för Svenska 

kyrkan. 

 

3 § Den svenska kyrkohandboken ska användas vid huvudgudstjänster och kyrkliga handlingar. Den 

används även vid församlingens gudstjänster i övrigt. 

När förslag till en ny kyrkohandbok utarbetas beslutar kyrkomötet om försöksverksamhet får 

bedrivas. Har kyrkomötet fattat ett sådant beslut får kyrkostyrelsen besluta om gudstjänstordningar som 

får användas som alternativ till dem som finns i kyrkohandboken och utfärda bestämmelser om 

användningen av sådana försöksordningar.(SvKB 2011:3) 

 

4 § Den svenska psalmboken ska användas vid huvudgudstjänster och kyrkliga handlingar. 

Psalmer får bytas ut mot andra psalmer eller församlingssånger som inte ingår i Den svenska 

psalmboken om den präst som leder gudstjänsten och den tjänstgörande kyrkomusikern är ense. 

 

5 § Den svenska evangelieboken ska användas för läsningarna vid huvudgudstjänster. 

Predikan ska utgå från en eller flera av de lästa bibeltexterna. 

 

6 § I huvudgudstjänsten får vid ett visst tillfälle eller under en viss tid användas någon annan 

gudstjänstordning eller musik än den som ingår i Den svenska kyrkohandboken och andra psalmer eller 

församlingssånger än de som ingår i Den svenska psalmboken. 

Beslut om detta fattas av kyrkoherden efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker och 

efter medgivande av kyrkorådet eller församlingsrådet. Ett sådant beslut ska genast anmälas till 

domkapitlet. 



Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut. (SvKB 

2012:14) 

Alternativ formulering i nicenska trosbekännelsen 

7 § Vid en gudstjänst tillsammans med en ortodox församling får den präst inom Svenska kyrkan som 

ansvarar för gudstjänsten besluta att använda den nicenska trosbekännelsen med uteslutande av orden 

”och Sonen” (filioque) om 

1. samstämmighet om detta finns med andra medverkande församlingar, och 

2. gudstjänsten har utlysts som ekumenisk. 

Översättningar av gudstjänstböcker 

8 § Kyrkomötet beslutar vilka översättningar till andra språk av Svenska kyrkans gudstjänstböcker som får 

användas i Svenska kyrkan. 

 


