24 kap. Begravning
Inledning
I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt
Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död
och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.
Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till
uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och
dödens allvar.
Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium
sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när
den bärs upp av uppståndelsens och den himmelska lovsångens ton.
Begravning och begravningsgudstjänst
1§

Begravningen kan omfatta utfärdsbön, bisättning, begravningsgudstjänst och gravsättning.

2§

Begravningsgudstjänsten ska innefatta överlåtelse och begravningsbön.

3§

När någon har avlidit bör man så långt det är möjligt följa hans eller hennes önskan om
begravningens utformning.

4§

När någon som tillhörde Svenska kyrkan har avlidit och inte har en anhörig som ordnar med
begravningen bör om möjligt församlingens kyrkoherde verka för att begravningen sker enligt
Svenska kyrkans ordning, om inte särskilda skäl talar mot detta.

Vem som leder begravningsgudstjänst och begravning
5§

Begravningsgudstjänsten leds av den som är behörig att utöva uppdraget som präst i Svenska
kyrkan.
Utfärdsbön, bisättning och gravsättning utan anslutning till begravningsgudstjänst kan ledas av
någon som inte är präst.

Själaringning och tacksägelse
6§

Själaringning får ske när någon som tillhörde Svenska kyrkan har avlidit.
Efter dödsfallet ska tacksägelse ske i en församlings gudstjänst.
Kyrkoherden svarar för att själaringning sker och tacksägelse hålls.

Begravningsgudstjänst för den som inte tillhörde Svenska kyrkan
7§

Att även den som inte tillhörde Svenska kyrkan i vissa fall får begravas enligt Svenska kyrkans
ordning framgår av 42 kap. 9 §.
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