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Gudstjänst hemma 
 

Skärtorsdag, Långfredag, 
Påskdag 

Påsken 2020 kommer att bli annorlunda i stora 
delar av världen. Samtidigt är påskens 
evangelium –livets seger i Jesus Kristus över 
synd, död och ondska- lika aktuellt. 
Kanske har vi i just denna situation en viktigare 
uppgift än någonsin att både påminna oss själva 
om, och vara bärare i världen av det hopp som den 
kristna påsken innebär.  
Här följer ordningar för att fira gudstjänst 
hemma. Håll gärna också utkik efter möjlighet att 
delta i till exempel gudstjänster som firas via 
internet.  
 
Rummet 
Många av de saker vi brukar göra tillsammans 
kan göras i litet format hemma för att gestalta 
påskens vandring från död till liv. Du kan till 
exempel inreda ett litet bord som får gå från 
fastans karghet (en enkel duk, ett ljus och en 
videkvist), till skärtorsdagens avklädande 
(prydnader plockas undan under bön), till 
långfredagens nakenhet (ett tomt bord, kanske 
med en snittblomma utan vas) och slutligen 
påskdagens fest och blomning när bordet kan 
fyllas med ljus, blommor och en Kristusbild.  
 
Tiden 
Fira gärna på samma tid som församlingen brukar 
fira gudstjänst. Du kan också fira klockan 18 på 
skärtorsdagen, klockan 10 på långfredagen och 10 
på påskdagen i vetskap om att andra då firar 
gudstjänst enligt ordningen i häftet. 

 
Psalmer, bibeltexter och böner 
I ordningen finns förslag på psalmer. Av 
upphovsrättsskäl har vi tryck sådana som är 
”fria”. Det går naturligtvis att sjunga andra (eller 
fler) psalmer. Om du inte har en psalmbok hemma 
kan du be din församling om att få låna en.  
Om du inte har en Bibel hemma så kan du hitta 
hela Bibeln på www.bibeln.se. Bibeln finns också i 
olika appformat för smarta telefoner.  
Bönerna är hämtade ur någon av Svenska kyrkans 

gudstjänstböcker eller är nyskrivna.  
Lägg frimodigt till egen bön där hjärtat och anden 
vill. 

 

Fira påskandakt med barn 
Om det finns barn i hemmet är ett sätt att göra 
påsken tillgänglig att berätta om den med hjälp av 
symbolhandlingar och ting.  

På skärtorsdagen går det att ta fram ett fat och 
handduk och berätta om när Jesus tvättade 
lärjungarnas fötter, firade sin sista måltid med 
dem och gav dem budet att älska varandra. Tvätta 
varandras fötter. Berätta om kyrkan som är en 
gemenskap där vi försöker att leva som Jesus ville, 
där den största blir den minstas tjänare och där 
alla har en plats i gemenskapen med honom. 
 
På långfredagen går det att gå ut i naturen och 
hämta karga pinnar och några stenar. Pinnarna 
läggs på golvet som ett kors. Berätta om 
korsfästelsen konkret, men utan onödiga detaljer 
som kan skrämma barnen. Berätta att Jesus valde 
korset för att bära allt det som inte vi kan. Lägg 
var och en en sten vid korsets fot för att visa att 
det var våra synder han valde att bära, för att han 
älskar oss. 

På påskdagens morgon kan ni ta fram en bukett 
blommor som ni plockat eller köpt. Berätta om 
kvinnorna som kom till graven för att sörja, men 
som först fick veta att Jesus lever och hade 
besegrat döden. Gör fint och tänd ljus, sätt 
blommorna i er finaste vas, sjung av glädje 
tillsammans, för Jesus lever idag! Berätta att varje 
söndag är en påskdag och att det är därför vi firar 
gudstjänst: 
vi får ge våra bördor till Jesus, och han kommer 
med sin kärlek och sitt löfte om gemenskap i ett liv 
som aldrig dör.  

Varje stund kan inledas med en sång, följas av 
berättelsen och symbolhandlingen. Därefter kan 
man fortsätta med en bön där vi tackar för Jesus, 
ber för världen, oss själva och våra närmaste. 
Om barnen ännu inte lärt sig Herrens bön eller 
Gud som haver kan bönerna bes en rad i taget så 
att någon säger före, och de andra säger efter. 

Avsluta gärna med en välsignelse och en sång. 

 

http://www.bibeln.se/
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Skärtorsdag 
 

Samling 

Dagens bön kan användas som inledande bön: 
 
I Faderns och Sonens och den Heliga Andens 
namn. Amen. 
 
Kristus, du som samlar din kyrka  
kring nattvardens bord, 
förnya Guds förbund med oss. 
Fördjupa vår tro, ena din församling 
och sänd oss att tjäna så som du har tjänat. 
I Guds, den Treeniges namn. 
Amen 
 
Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, 
till exempel SvPs 70 av F.M. Franzén. 

1. 
O Jesus, än de dina 
du vill omkring dig se 
och av din bittra pina 
en salig frukt dem ge. 
Dem in i döden älskar du 
och i din Faders rike 
vill möta dem ännu. 
 
2. 
Dock vill du än på jorden 
bland oss ock stiga ner. 
För oss ett offer vorden, 
dig själv åt oss du ger 
och säger, evigt mild och god: 
"Tag, det är min lekamen, 
och tag, det är mitt blod." 
 
3. 
Dig, Jesus, än vi höra  
i dessa dyra ord.  
Oss alla vill du göra 
till dina vid ditt bord; 
oss alla, då du brödet tog, 
du slöt intill det hjärta 
som för oss alla slog. 
 

 

 
4. 
Det hjärtat, som i nöden 
den armes tillflykt var, 
som bad för oss i döden 
och våra synder bar, 
det hjärtat än med frid och tröst, 
med salighet från höjden 
här nalkas trogna bröst. 
 
5. 
Du kommer, kärleksrike, 
ännu i Herrens namn 
och för oss i ditt rike 
emot en Faders famn, 
en Faders, som förlåta vill 
de barn du återlöste 
och som dig höra till. 
 
6. 
Dig vilja vi tillhöra, 
o Jesus, till vår död 
och Herrens vilja göra 
i medgång som i nöd. 
Då blir du när oss alla dar 
intill vår levnads ände, 
som själv du lovat har. 
 

Gammaltestamentlig läsning  
2 Mosebok 12:1-14 

 

Psalm 

Psaltarpsalmen 111:1-5 kan läsas eller en psalm 
ur psalmboken sjungas eller läsas.  

  

Epistelläsning   
1 Korintierbrevet 11:20-25 

 

Evangelium 
 Matteusevangeliet 26:17-30 
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Förkunnelse 

Läs gärna en predikan eller fundera på följande: 

På skärtorsdagen uppmärksammar vi att 
Jesus instiftade nattvarden, det nya 
förbundets måltid. Just nu gör en pandemi 
det svårt för kyrkan att fira nattvard 
tillsammans i stora delar av världen. 
Tillsammans med kristna bröder och systrar i 
många länder får vi längta efter en tid då vi 
kan samlas tillsammans vid nattvardsbordet. 
Pandemin hindrar oss inte att följa Jesu bud 
att älska varandra så som han har älskat oss. 
Vad betyder det för mig att i den här 
situationen tjäna min medmänniska i kärlek?  
 
Förbön 

Barmhärtige Gud, 
vi ber för din kyrka. 
Ge oss liv och kraft av Ordet och 
sakramenten. 
Vi längtar efter den dag då vi på nytt får ta 
emot dig i nattvarden, 
fyll oss med din Andes närvaro. 
Gör ditt ord levande bland oss. 
(Vi ber också för …) 

Gud, var med alla som är sjuka, ensamma 
och rädda. 
Var nära alla som sörjer och saknar. 
(Vi ber också för …) 

Välsigna människor och länder 
och ge vishet till alla som fått förtroende att 
leda 
och fatta beslut, 
här i vårt samhälle, vårt land och i världen. 
Ge oss mod och kraft att arbeta för fred och 
rättvisa. 

Ge oss det vi behöver för att leva 
och stärk vår vilja att dela med oss. 
Var med människor som förföljs 
eller plågas på grund av sin tro eller 
övertygelse. 

Låt oss få bli till välsignelse för andra. 
Omslut hela livet med din nåd 
och låt oss till sist få vara i din frid. 
Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. 
Amen. 

 

Herrens bön 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till 
oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
i evighet. 
Amen. 

Välsignelsen 

Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare 
oss nådig. 
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss 
frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. 
Amen. 

 

Psalm   
En psalm kan sjungas och/eller psaltarpsalm 22 
läsas.  
När psaltarpsalm 22 läses kan rummet göras i 
ordning för långfredagen 

Getsemaneandakt 

Firas i direkt anslutning till skärtorsdagens 
gudstjänst eller senare på kvällen. 

Läsning 

Markusevangeliet 14:26-50  

Tystnad 

Deltagare kan dela stillheten inför ett ensamt ljus. 

Bön 
Jesus, du blev utlämnad för oss.  
Du gjorde det för oss. Hjälp oss att följa dig. 
Amen 



4 
 

Långfredag 
Samling 

Dagens bön kan användas som inledande bön: 
 
I Faderns och Sonens och den Heliga Andens 
namn. Amen. 
 
Helige Gud, 
tack för att din Sons död på korset 
har räddat oss från den eviga döden. 
När ångest drabbar och vi frågar 
varför du har övergivit oss, 
bär oss genom mörkret 
till ljuset i ditt rike. 
I Jesu namn.  
Amen 
 
Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, 
till exempel SvPs 140  i översättning av E.G. 
Geijer. 

1. 
Du bar ditt kors, o Jesu mild, 
då dödens väg du trädde, 
till frälsning för den värld som vild 
och full av hat dig hädde. 
O kärleks höjd! 
Du blöder böjd 
för dem som dig förfölja. 
 
2. 
Du bar ditt kors. Då bar du ock 
med världens skulder mina, 
och bland de otacksammas flock, 
som du vill nämna dina, 
är också jag, 
fast dag från dag 
din kärlek mig besöker. 
 
3. 
Du bar ditt kors. Din härlighet 
som alla himlar prisa, 
din makt, som icke gränser vet, 
du lade av, att visa 
det intet finns, 
som icke vinns 
av kärleken, som lider. 
 

 

 
4. 
Du bar ditt kors. Så lär ock mig, 
o Segerhjälte, vinna, 
och uppå korsets helga stig 
till himlamålet hinna. 
Då är min själ 
förvarad väl 
och lever i din kärlek. 
 

Gammaltestamentlig läsning  
Jes 53:1-12 

Psalm 

Psaltarpsalmen 22 kan läsas eller en psalm ur 
psalmboken sjungas eller läsas.  

Epistelläsning  
1 Petrusbrevet 3:18-19 

 Evangelium  
Matteusevangeliet 27:32-56 

Förkunnelse 

Läs gärna en predikan eller fundera på följande: 

Jesus delar allt det som är svårt med 
mänsklig liv med oss. Ångesten, ensamheten, 
smärtan, döden. Det enda mänskliga som var 
främmande för honom var synden. Han som 
var utan synd, tog alla våra missgärningar på 
sig och gav sig själv för vi ska få liv. När jag 
ser honom framför mig, när han ser på mig 
från korset, vet jag en sak jag aldrig skulle 
kunna säga honom: ”Min skuld är större än 
din kärlek”. Vad skulle du vilja säga till 
honom? 

 

(Tystnad) 
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Förbön 
Som förbön kan Litanian 700:1 användas.  
Om flera ber tillsammans, ber en deltagare hela 
bönen, och de andra deltagarna ber högt det som 
står inom parentes.  
 

Evige, allsmäktige Gud. 
(Förbarma dig över oss.) 
Herre, hör vår bön. 
 
(Herre, hör vår bön.) 
 
Herre Gud Fader i himmelen, 
Herre Guds Son, världens Frälsare, 
Herre Gud, du heliga Ande. 
 
(Förbarma dig över oss.) 
 
Var oss nådig. 
 
(Hjälp oss, milde Herre Gud.) 
 

För alla synder, för lögn och vidskepelse,  
för allt ont, för djävulens grymhet och list,  
för pest och hungersnöd, 
för krig och världsbrand,  
för ondskans makter i himlarymderna,  
för uppror och splittring,  
för eld och våda, för ond bråd död,  
för den eviga döden. 

(Bevara oss, milde Herre Gud.) 
 

Genom din heliga födelse,  
genom ditt kors och din död,  
genom din heliga uppståndelse och 
himmelsfärd, 
i frestelse och fall, i välgång och lycka,  
i dödens stund, på yttersta domen: 
 
(Hjälp oss, milde Herre Gud.) 

Vi arma syndare beder dig att du leder och 
bevarar din heliga kristna kyrka,  
att du sänder trogna arbetare i din skörd,  
att du med ordet ger din Ande och 
kraft, att du gör ditt namn känt i hela 
världen, att du enar alla trogna så att det blir 
en hjord och en herde. 
 

 (Hör oss, milde Herre Gud.) 
 

Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att 
du skyddar och bevarar vårt land,  
att du välsignar våra hem,  
att du för de unga på dina vägar. 
 

(Hör oss, milde Herre Gud.) 
 

Att du tröstar alla bedrövade och 
svårmodiga,  
att du undsätter alla dem som är i nöd och 
fara,  
att du vederkvicker och hjälper alla sjuka,  
att du välsignar allt gott verk,  
att du förbarmar dig över alla människor, 
att du nådigt hör vår bön. 
 

(Hör oss, milde Herre Gud.) 
 

Herre, allsmäktige Gud, 
du som hör de botfärdigas suckar och tröstar 
bedrövade hjärtan.  
Hör den bön som vi i vår nöd bär fram, 
och hjälp oss så att allt det onda,  
som djävulen, världen och vi själva tillfogar 
oss, 
genom din Andes kraft blir tillintetgjort.  
Så vill vi, frälsta från allt ont,  
i din församling alltid tacka och lova dig.  

Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen 
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Herrens bön 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till 
oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
i evighet. 
Amen. 

Välsignelsen 

Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare 
oss nådig. 
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss 
frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. 
Amen. 

 

Psalm   
En psalm kan sjungas eller läsas. 
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Påskdagen 
Samling 

Dagens bön kan användas som inledande bön: 
 
I Faderns och Sonens och den Heliga Andens 
namn. Amen 
 
Gud, 
låt oss få vandra med Jesus Kristus 
genom död till liv 
och förvandlas genom hans uppståndelses 
kraft 
så att vi kan vittna om att han lever. 
I Jesu Kristi, den uppståndnes namn. 
Amen. 
 
Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas,  
till exempel SvPs 147  i översättning av 
Forsius/Wallin. 

1. 
Upp, min tunga, 
att lovsjunga 
Hjälten, som på korsets stam 
för oss blödde, 
led och dödde, 
som ett skuldlöst offerlamm. 
Han ur griften 
efter Skriften 
nu i ära träder fram. 

 
 
2. 
Han fullgjorde 
vad vi borde 
och blev vår rättfärdighet. 
Han avvände 
vårt elände 
för båd' tid och evighet. 
Han förvärvde 
att vi ärvde 
ljus och frid och salighet. 
 

 

 

 

 
3. 
Vi förlossas, 
ormen krossas, 
avgrundens och dödens makt 
nu är bunden. 
Från den stunden 
allt är Sonen underlagt. 
Nu är helat 
vad vi felat 
och Guds nåd i ljuset bragt. 
 
4. 
Gamla, unga 
må lovsjunga 
Faderns makt och härlighet 
och hembära 
Sonen ära 
för så stor barmhärtighet, 
prisa Anden, 
som vid handen 
leder oss till salighet. 

 

Gammaltestamentlig läsning  
Jes 25:6-9 

Psalm 

Psaltarpsalmen 118:15-24 kan läsas eller en psalm 
ur psalmboken sjungas eller läsas.  

Epistelläsning  
1 Kor 15:53-57 

Evangelium  
Matteusevangeliet 28:1-20 

Förkunnelse 

Läs gärna en predikan eller fundera på följande: 

Jesus lever. Döden kunde inte hålla honom i 
sitt grepp. Guds kärlek är starkare än allt 
mörker och hela dödens makt. Jesus lever. 
Han gav sitt jordiska liv för dig, för att du 
skulle kunna få del av hans himmelska liv. 
Vill du leva med honom? Vad betyder det för 
dig att varje dag försöka leva i det dop som är 
att dela hans död för att också få del av hans 
uppståndelse? 
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Trosbekännelsen och åminnelse av dop 
 
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,himmelens och 
jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus, 
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den Helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda. 
 

Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig, allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

 
I dopets vatten får vi varje dag dö från 
synden och uppstå till nytt liv med Kristus. 

Vatten hälls i en skål. Var och en tecknar med 
vattnet ett kors i sin panna. 

Vi tackar dig Gud, 
för din andes ruvande över vattnen i 
begynnelsen,  
för att du genom ditt Ord skapade världen 
och kallade fram livet:  
och du såg att det var gott. 

Genom flodens vatten räddade du Noa och 
hans familj. 
Genom havet ledde du ditt folk Israel från 
slaveriet till friheten. 
I floden döptes din Son av Johannes och 
smordes med helig Ande. 

Genom vatten och ditt Ord gör du anspråk 
på oss som dina döttrar och söner, 
du gör oss till arvingar till ditt löfte, och till 
allas tjänare. 

Vi prisar dig för gåvan av det vatten som ger 
liv, 
och över allt annat prisar vi dig för det nya 
livets gåva i Jesus Kristus. 

Överskölj oss med din Ande, och förnya våra 
liv med förlåtelse, nåd och kärlek. 
Förnya ditt förbund med oss, varje dag. 
I Jesu namn. 
Amen 

Förbön 
Förbön kan bes fritt, med bönen nedan, eller med 
annan bön. 

Gud, vi ber för alla människor på jorden, 
att var och en får känna sig älskad och 
behövd. 
Vi ber att du läker den som är sjuk 
och helar det som är trasigt. 
(tystnad) 
 
Gud, vi tackar dig för att du i Kristus har 
övervunnit döden och vunnit livet åt oss. 
Hjälp oss att bära hoppet vidare till andra 
som dina händer i en värld som ropar efter 
din barmhärtighet. 
(tystnad) 
 
Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan 
människor 
och länder. 
Lär oss att förhindra krig och våld, 
och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. 
Amen. 

Herrens bön 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till 
oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
i evighet. 
Amen. 
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Välsignelsen 

Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare 
oss nådig. 
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss 
frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. 
Amen. 

Psalm   
En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas. 

 

Påskropet 

Påskropet kan ske i hemmet, men kan med fördel 
utvidgas så att det ropas över grannskapet, 
publiceras på sociala medier eller förmedlas genom 
telefon till den som inte får möjlighet att svara på 
påskropet på något annat sätt. 

Kristus är uppstånden! 

Ja, han är sannerligen uppstånden! 


