
 
 
 

BIBELLÄSNING 
och 

BÖNER 
under 

PÅSKVECKAN 

PÅSKDAGEN 
 
Jag är uppstånden, jag är ännu hos dig, du håller din hand över mig. 
underbart har din kunskap blivit uppenbarad, halleluja. 
 
Apg 10:34a, 37-43  Joh 20:1-9 
 
Bön 
Allsmäktige Gud, du som i dag har låtit Kristus vinna seger över 
döden och öppnat evighetens portar, sänd oss din helige Ande och 
låt oss stå upp till det nya livet. Genom din Son… 
 
ANNANDAG PÅSK 
 

Herren är uppstånden från de döda, så som han hade sagt. Låt oss 
glädja oss och jubla, ty han råder för evigt. Halleluja. 
 
Apg 2:14, 22-33  Matt 28:8-15 
 
Bön 
Gud, vår Fader, du låter kyrkan bli moder till många barn. Låt oss, 
som i tro har mottagit dopets nåd, i våra handlingar hålla den 
levande och verksam. Genom din Son… 
 
TISDAG I PÅSKOKTAVEN 
 
Vishetens vatten gav han dem att dricka, visheten har blivit deras 
styrka, den skall inte vika från dem, den skall upphöja dem för 
evigt. Halleluja. 
 
Apg 2:36-41   Joh 20:11-18 
 
Bön 
Gud, du som har helat oss i dopet, hjälp oss till vår fulla frihet, så att 
påskens glädje här på jorden mynnar ut i den himmelska. Genom 
din Son… 



ONSDAG I PÅSKOKTAVEN 
 
Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike 
som har väntat er sedan världens skapelse. Halleluja. 
 
 Apg 3:1-10   Luk 24:13-35 
 
Bön 
Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens 
uppståndelse, låt oss i denna högtid se en skymt av himlen. Genom 
din Son… 
 
TORSDAG I PÅSKOKTAVEN 
 
Vi prisar alla din segrande hand, ty din Vishet har öppnat den mun 
som var stum och skänkt vältalighetens gåva åt späda barn. 
Halleluja. 
 
Apg 3:11-26   Luk 24:35-48 
 
Bön 
Gud, vår Fader, du förenar alla folk i bekännelsen av ditt heliga 
namn. Låt dem som i dopets källa blivit födda på nytt växa samman 
till ett i tro och handling. Genom din Son… 
 
FREDAG I PÅSKOKTAVEN 
 
Herren ledde ut sitt folk i hoppets tecken, och deras fiender 
dränktes av havet. Halleluja. 
 
Apg 4:1-12   Joh 21:1-14 
 
Bön 
Allsmäktige, evige Gud, du som i Kristi påsk har slutit det nya 
förbundet med människan, låt oss med själ och hjärta leva i dopets 
tro och lydnad. Genom din Son… 

 
LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN 
 
Herren lät sitt folk dra ut under jubel, han förde ut sina utvalda med 
glädje. Halleluja. 
 
Apg 4:13-21   Mark 16:9-15 
 
Bön 
Gud, du låter nåden flöda över dem som tror på dig. Vänd blicken 
till ditt älskade folk, och låt var och en som föds på nytt i dopet bli 
klädd i odödlighet. Genom din Son… 
 
 
ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 
 
Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, 
för att växa genom den och bli räddade. Halleluja. 
 
Apg 2:42-47   Joh 20:19-31 
 
Bön 
Barmhärtige, evige Gud, du som gjort oss till ditt eget folk och varje 
påsk förnyar vår tro, låt nådens gåvor växa till i oss, så att vi allt 
djupare fattar påskens hemlighet: vår helighet som döpta, vårt nya 
liv i Anden, vår värdighet som vunnits med Kristi dyrbara blod. 
Genom honom, Jesus Kristus vår herre. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 

 


