
VESPER
GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i 
tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på 
ett sätt som liknar den ordning som vi använder i dag. Den ordning 
vi följer heter Tidegärden - kyrkans dagliga bön. Den är ett 
ekumeniskt projekt utarbetat av Katolska Kyrkan i Sverige, 
Svenska Kyrkan och Missionskyrkan. Boken kom ut 1995.

I tidebönen har växelläsningen en central roll. Här i Gamla 
Hjelmseryd brukar vi växelläsa mellan kvinnor och män. Män sitter 
då till höger och kvinnor till vänster i kyrkan. Ibland förekommer 
dock andra indelningar. Den vänstra sidan läser när det står en 
romersk etta framför (I) och männen läser när det står en romersk 
tvåa framför (II). Vi växelläser också, förutom mellan kvinnor och 
män, mellan den som leder bönen (Lektorn eller Ledaren, 
markeras med L i texten) och den övriga församlingen (Alla). 

För att få en lugn och fridfull bön och för att få tid för eftertanke är 
det inlagt pauser i bönen. Det är i texten markerat antingen med 
ett kors (✝) som innebär en kort paus eller en stjärna (*) som 
markerar en lite längre paus. 

Om man sitter, knäfaller eller står under tidebönen bestämmer 
man själv, det är dock markerat med en stjärna i kanten vid de 
moment som man enligt traditionen står upp.

!



* INGÅNG

L: Gud, kom till min räddning.
Alla: Herre, skynda till min hjälp.
Alla: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
 Halleluja (Halleluja utelämnas under fastetiden)

* HYMN

I O heliga Treenighet,
 sann Gud, som är av evighet!
 Det skymmer, och vår dag är slut.
 Din klarhet, Gud, släcks aldrig ut.
II Var dag vi prisar dig på nytt
 och söker dig när dagen flytt.
 Från dag till dag, från år till år
 pris ske det ljus som ej förgår!
Alla: Gud Fader, makt och majestät,
 Guds Son, som all vår synd begrät,
 vår Tröstare, Gud helge And’,
 Gud vare pris i alla land. Amen.

 PSALM 110
L: Upphöjd till evig ära
Alla: tronar Kristus på Faderns högra sida.

I Så lyder Herrens ord till min härskare: *
  Sätt dig på min högra sida, 
II medan jag lägger dina fiender *
  som en pall under dina fötter. 
I Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
  härska nu bland dina fiender! 
II Villigt samlas ditt folk *
  i dag då makten blir din. 
I På heliga berg har jag fött dig *
  som dagg ur gryningens sköte. 



II Herren har svurit en ed *
  som han inte skall bryta: 
I Du är präst för evigt *
  i Melkisedeks efterföljd. 
II Herren är vid din sida, *
  han krossar kungar på sin vredes dag, 
I han dömer bland folken i sitt majestät, *
  han krossar hövdingar vida kring jorden. 
II Han dricker ur bäcken vid vägen. *
  Så lyfter han huvudet högt.
Alla: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Alla: Upphöjd till evig ära tronar Kristus på Faderns högra sida.

 PSALM 114
L: Jorden bävar inför Herren.
Alla: Halleluja.

I När Israel drog ut ur Egypten, *
  Jakobs släkt från främlingars land, 
II då blev Juda Guds heliga egendom, *
  Israel hans välde. 
I Havet såg det och flydde, *
  Jordans vatten vek undan, 
II bergen hoppade som baggar *
  och höjderna som lamm. 
I Hav, vad fick dig att fly? *
  Jordan, varför vek du undan? 
II Berg, varför hoppar ni som baggar, *
  och ni höjder som lamm? 
I Bäva för Härskaren, du jord, *
  bäva för Jakobs Gud, 
II han som gör klippan till sjö *
  och flintan till källsprång.

!



Alla: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Alla: Jorden bävar inför Herren. Halleluja. 

CANTICUM 185 (UR UPPENBARELSEBOKEN)
L: Herren, vår Gud, 
Alla: allhärskaren, är nu konung. Halleluja.

L: Segern och äran och makten tillhör vår Gud, * 
  sanna och rättvisa är hans domar.
Alla: Halleluja, halleluja.
L: Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare, *
  ni som fruktar honom, både stora och små.
Alla: Halleluja, halleluja.
L: Nu har Herren vår Gud, Allhärskaren, tagit makten. *
  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Alla: Halleluja, halleluja.
L: Nu är tiden inne för Lammets bröllop, *
  och bruden har gjort sig redo.
Alla: Halleluja, halleluja.
L Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Alla: Halleluja, halleluja.

Alla: Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Halleluja.

 TEXTLÄSNING UR BIBELN

 Texten avslutas med
L: Men du, o Herre, förbarma dig över oss
Alla: och inskriv dessa ord i våra hjärtan.
L: Gud, vi tackar dig.
Alla: Amen.

 (TYSTNAD)



 VÄXELLÄSNING

L: Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid.
Alla: Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid.
L: Från solens uppgång till dess nedgång
Alla: från nu och till evig tid.
L: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Alla: Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid.

* MARIAS LOVSÅNG (MAGNIFICAT)
L: Jag är Herrens tjänarinna.
Alla: Må det ske med mig som du har sagt.

I Min själ prisar Herrens storhet, *
  min ande jublar över Gud, min frälsare: 
II han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
  Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
I Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
  hans namn är heligt, 
II och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
  varar från släkte till släkte. 
I Han gör mäktiga verk med sin arm, *
  han skingrar dem som har övermodiga planer. 
II Han störtar härskare från deras troner, *
  och han upphöjer de ringa. 
I Hungriga mättar han med sina gåvor, *
  och rika skickar han tomhänta från sig. 
II Han tar sig an sin tjänare Israel *
  och håller sitt löfte till våra fäder: 
I att förbarma sig över Abraham *
  och hans barn, till evig tid. 
Alla: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Alla: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har 
sagt.
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 FÖRBÖN

L: Vi tillber Kristus, Herren och huvudet för kyrkan, den kropp 
där vi är lemmarna:

Alla: Herre, låt ditt rike komma.
L: Visa din kyrka som enhetens tecken i en splittrad värld och 

frälsningens mysterium för alla folk.
Alla: Herre, låt ditt rike komma.
L: Ge din kyrkas ledare profetians ande, och skänk dem 

enhetens, kärlekens och fridens gåva.
Alla: Herre, låt ditt rike komma.
L: Förena alltmer de kristna med dig, deras huvud, så att de 

vittnar med sitt liv om ditt rike.
Alla: Herre, låt ditt rike komma.
L: Ge fred åt hela världen, låt lugn och trygghet råda överallt.
Alla: Herre, låt ditt rike komma.
L: Låt våra döda en gång stå upp till den eviga härligheten, och 

låt oss dela deras glädje.
Alla: Herre, låt ditt rike komma.

Alla: Fader vår som är 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 inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
 Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. 
 Amen.

SLUTBÖN

Lektorn ber en avslutande bön.
Alla: Amen.

L: Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss 
till det eviga livet.

Alla: Amen.


