
BEGRAVELSEN
Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og 

ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i 
sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten er en forbønn for den døde og en på-
minnelse for de levende om vår kristne forvissning: at døden allerede er beseiret.

BEGRAVELSESRITUALET

A

Kort andakt ved båren (I hjemmet eller på sykehuset)

Hilsen

Presten (P): I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
Menighet/forsamling (M):  Amen.

P: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt  
oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Salme (Om ønsket)

P: La oss be.
Allmektige, evige Gud, tillitsfullt overgir vi N.N. til din barmhjertighet; la ham/henne 
få del i de helliges samfunn hos deg. Se til de etterlatte i deres sorg, og la dem finne  
trøst og håp i din kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.
A:Amen.

Skriftlesning

Fader vår

P: På Herrens bud og veiledet av hans hellige ord våger vi å si:
P + M: Fader vår, du som er i himmelen ...

Korstegn over kisten
P: Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, som vår Herre og Frelser Jesus Kristus 
forløste deg ved.



Velsignelse av de tilstedeværende
P: Måtte vår Herres Jesu Kristi Gud, Faderen som troner i herlighet, la vår hjerters 
øyne fylles med lys, så vi kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, og hvilken over-
mektig kraft han rår over til beste for den som tror.

Salme (Om ønsket)
B

BEGRAVELSE MED MESSE

Innledning

Introitus (eventuelt en salme)

Korstegn og hilsen
P: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
M: Amen.

P: Lovet være Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt 
oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

eller:
P: Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være 
med dere alle.
M: Og med din Ånd.

eller:
P: Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre.
M: Og med din ånd.

Bønn

Ordets liturgi

Lesning (er)
Evangelium
Preken
Forbønner

Nattverdens liturgi
Avskjedsritus

Etter den avsluttende bønn går presten frem til kisten, og vendt mot menigheten inn-
leder han denne avskjedsritus med disse eller lignende ord:



P: La oss nå ta avskjed med vår avdøde bror/søster N.N. og overgi ham/henne til 
Guds barmhjertighet. Vår bønn skal følge ham/henne inn til den evige glede hos Gud.

Stillhet

P: La oss be.
Allmektige,  evige  Gud,  du  har  skapt  mennesket  i  din godhet,  du  dømte  det  i  din 
rettferdighet og du forløste det i din miskunn ved Jesus Kristus, vår Herre. Tilgi vår 
avdøde bror/søster N.N. alt han/hun måtte ha syndet, feilet og forsømt, så han/hun som 
i dåpen ble ditt barn, evig kan leve for ditt åsyn.
Vi takker deg for alt du gav oss gjennom ham/henne, for all kjærlighet som han/hun 
har gitt oss. Styrk håpet hos dem som med  sorg i hjertet står ved denne båre. Gjør dem 
sterke i tro og kjærlighet, så de med tillit kan møte det liv som venter dem.
Vi ber deg for våre kjære avdøde og for alle mennesker som er gått bort fra denne  
verden. Før dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan frydes 
ved synet av din herlighet.
Da skal du tørre hver tåre av våre øyne, og vi skal se deg som du er, bli deg lik i all  
evighet og uten opphør prise deg. Ved Jesus Kristus, vår Herre.
M: Amen.

Vievann og røkelse kan brukes

Vievann
P: I  vann og Den Hellige  Ånd ble du døpt.  Måtte Herren fullende i  deg det  han 
begynte i dåpen.

Røkelse
P: Ditt legeme var Den Hellige Ånds tempel. Måtte det som blir sådd i forgjenge-
lighet, oppstå i uforgjengelighet.

P: La oss nå følge N.N. til hans/hennes siste hvilested.

Så følger eventuelt "In Paradisum" eller en salme.

(In paradísum, dedúcant te Angeli: in tuo 
advéntu suscípiant te Martyres, et 
perdúcant te in civitátem sanctam 
Jerusalem. Chorus Angelórum  te 
suscípiat, et cum Lázaro quondam 
páupere ætérnam hábeas réquiem.) 

Englene føre deg til Paradiset.
Martyrene komme deg imøte og lede deg 
inn i den hellige by, Jerusalem.
Englenes kor ta deg imot til den evige 
hvile sammen med den fattige Lasarus.



På kirkegården

Velsignelse av graven                      

P: Herre Jesus Kristus, tre dager hvilte du i graven, og påskemorgen oppstod du fra de 
døde. Derfor velsigner + vi denne grav i ditt navn, for at den skal bli for oss et håpets 
tegn.

Presten gjør korstegn over graven.

P: Jesus sier: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han 
enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.



Velsignelse av den avdøde

P: Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn +, som vår Herre og Frelser forløste 
deg ved. Fred være med deg!

Jordpåkastelse

P: Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jord skal du
igjen oppstå.

P: Herre, gi ham/henne den evige hvile.
M: Og la det evige lys skinne for ham/henne.

Velsignelse av gravfølget

P: Måtte vår Herres Jesu Kristi Gud, Faderen som troner i herlighet, la våre hjerters 
øyne fylles  med lys,  så  vi  kan  forstå  hvilket  håp  han har  kalt  oss  til,  og  hvilken 
overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror!

Man kan avslutte med å synge en salme eller be Fader vår.



C

BEGRAVELSE UTEN MESSE

Innledning

Salme

Korstegn og hilsen

P: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
M: Amen.

P: Lovet være Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt 
oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

eller:
P: Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være 
med dere alle.
M: Og med din ånd.

eller:
P: Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre.
M: Og med din ånd. 

P: La oss be. Allmektige, evige Gud, vi ber deg for vår bror/søster  N.N., som du har 
kalt til deg fra denne verden. Tillitsfullt overgir vi ham/henne til din barmhjertighet. 
Gi at han/hun,  som i dåpen fikk del  i  din Sønns død, også må få del i  hans opp-
standelse.
Kom dem ihu som er gått bort i Kristi fred, og alle de døde hvis tro du alene kjenner.  
Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige 
Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
M: Amen.

Ordets liturgi

Lesning(er)

Evangelium

Preken

Forbønner



P: La oss i det faste håp om Guds miskunn be den bønn som Herren selv har lært oss:
P+M: Fader vår, du som er i himmelen ...

Vievann og røkelse

Vievann
P: I  vann og Den Hellige  Ånd ble du døpt.  Måtte Herren fullende i  deg det  han 
begynte i dåpen.

Røkelse
P: Ditt legeme var Den Hellige Ånds tempel. Måtte det som blir sådd i forgjengelig-
het, oppstå i uforgjengelighet.

Salme

Avskjedsritus

P: La oss nå ta avskjed med vår avdøde bror/søster N.N. og overgi ham/henne til 
Guds barmhjertighet. Vår bønn skal følge ham/henne inn til den evige glede i Gud.

Kort stillhet

P: La oss be. Allmektige, evige Gud, du har skapt mennesket i din godhet, du dømte 
det i din rettferdighet og du forløste det i din miskunn ved Jesus Kristus, vår Herre. 
Tilgi vår avdøde bror/søster N.N., alt han/hun måtte ha syndet, feilet og forsømt, så 
han/hun som i dåpen ble ditt barn, evig kan leve for ditt åsyn. Vi takker deg for alt du 
gav oss gjennom ham/henne, for all kjærlighet som han/hun har gitt oss. 
Styrk håpet hos dem som med sorg i hjertet står ved denne båre. Gjør dem sterke i tro 
og kjærlighet, så de med tillit kan møte det liv som venter dem.
Vi ber deg for våre kjære avdøde og for alle mennesker som er gått bort fra denne  
verden. Før dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan frydes 
ved synet av din herlighet.
Da skal du tørre hver tåre av våre øyne, og vi skal se deg, Gud, som du er, bli deg lik i  
all evighet og uten opphør prise deg. Ved Kristus, vår Herre.
M: Amen.

P: La oss nå følge N.N. til hans/hennes siste hvilested.
(Sløyfes i tilfelle kremasjon)

Korstegn over kisten
Jordpåkastelse
Velsignelse av følget
På kirkegården



Velsignelse av graven

P: Herre Jesus Kristus, tre dager hvilte du i graven, og påskemorgen oppstod du fra de 
døde. Derfor velsigner + vi denne grav i ditt navn, for at den skal bli for oss et håpets 
tegn.

P: Jesus sier: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han 
enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Velsignelse av den avdøde

P: Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn +, som vår Herre og Frelser forløste 
deg ved. Fred være med deg!

Jordpåkastelsen

P: Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jord skal du igjen oppstå.

P: Herre, gi ham/henne den evige hvile.
M: Og la det evige lys skinne for ham/henne.

P: Han/hun hvile i fred.
M: Amen.

Velsignelse av gravfølget

P: Måtte vår Herres Jesu Kristi Gud, Faderen som troner i herlighet, la våre hjerters 
øyne fylles  med lys,  så  vi  kan  forstå  hvilket  håp  han har  kalt  oss  til,  og  hvilken 
overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror!

Man kan avslutte med å synge en salme eller be Fader vår.


