
Gemensam Utomhusgudstjänst  

30 augusti kl. 11:00 

12:e söndagen efter Trefaldighet 
Friheten i Kristus 

I Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö, 

och precis där du är 



Samling	

Inledning  
Låt oss fira gudstjänst i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

Sång: Psalm 827 - Se hur gudsvinden bär 
1. Friheten sträcker ut sin hand. Nej, kärleken tvingar ingen 8ll sig. 
Du är nu fri a; säga ja eller nej 8ll de;a något som kallar på dig. 
Se hur gudsvinden bär, hur den lyCer just här. 
Du får komma precis som du är. 

2. Vägen den börjar där du står, så är det a; vara född av Anden. 
Glädjen du känner är en gåva, en hälsning från en okänd som ville di; liv. 
Se hur gudsvinden bär, hur allt vänder just här. 
Du är älskad precis som du är. 

3. Inget är här förutbestämt. Nej, livet har lagts i dina händer. 
Myndigförklarad, allt är möjligt, i Andens rike finns inga hopplösa fall. 
Se hur gudsvinden bär, hur allt s8ger just här. 
Du är väntad precis som du är. 

4. Kommer du 8digt eller sent, 8ll nåden finns inga åldersgränser. 
Döden är 8ll och med besegrad, ja, även där finns 8llitens famn om du vill. 
Se hur gudsvinden bär,hur den värmer just här. 
Du får komma precis som du är. 

5. Vad som än händer på din färd så vandrar uppståndelsen emot dig. 
Inget kan skilja dig, nej, ingen kan röva bort den kärlek som åtrår di; ”ja”. 
Se hur gudsvinden bär, hur allt händer just här. 
Du är älskad precis som du är. 

Växelläsning ur Psaltaren 145:13–18 
Di; rike står i alla 8der, 
di; välde från släkte 8ll släkte. 
Gud håller sina löCen, 
kärleksfull i allt han gör. 
 Herren stöder dem som vacklar, 
 han rätar krökta ryggar. 
Allas ögon är vända mot dig, 
och du ger dem föda i rä; 8d. 



 Du öppnar din hand 
 och sHllar allt levandes hunger. 
RäRärdig är Herren i alla sina gärningar, 
kärleksfull i allt han gör. 
 Herren är nära alla som ropar, 
 alla som av hjärtat ropar Hll honom. 

Överlåtelsebön 
Barmhär8ge Gud, du som i Kristus öppnar vägen 8ll dig och utplånar 
världens alla synder, jag ber dig: rena mig, så blir jag ren, hela mig, så blir 
jag hel, drag mig 8ll dig, så får mi; hjärta ro.  

  –Tyst bön– 

Kyrie - Herre förbarma dig 

Förlåtelsens ord 
L: Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kris8 uppdrag:  
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn är du förlåten. 

Tackbön  
Livets Gud,  
tack för a; vägen 8ll dig all8d är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss a; leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 



*Lovsång: Psalm 329 - Gud Hllhör äran 
1. Gud 8llhör äran. Sjung halleluja. Jesus är uppstånden,  fri från död och grav. 
Templets förlåt rämnat, vägen ligger fri. Heligt rum är öppet 
 mot vår värld, vårt liv. 
Gud 8llhör äran. Sjung halleluja. 
Jesus är uppstånden, fri från död och grav. 

2. Du är oss nära, varför rädas då? Var finns nu de makter som kan skilja oss? 
Vi har samme Fader,  samma hem som vårt. 
Du som är vår glädje, världens enda hopp. 
Gud 8llhör äran. Sjung halleluja.  
Jesus är uppstånden, fri från död och grav. 

3. Se, världen öppnas, gränslöst är vårt liv. Evigheten börjar i vår egen 8d. 
Glädjen föds ur tårar,  ur vårt tvivel tro. 
Nere i de djupa mörkren ljuset bor. 
Gud 8llhör äran. Sjung halleluja. 
Jesus är uppstånden, fri från död och grav. 

Bön för barnen  
Någon leder i fri bön för barnen sedan stämmer vi alla in i barnbönen:  
Gud som haver barnen kär, se 8ll mig som liten är. Vart jag mig i världen 
vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, Gud 
förbliver Fader vår. Amen.  

Ordet	
Ta med din Bibel Hll gudstjänsten för aR kunna läsa och hänga med ordentligt i 
texterna. 

Sång  
Di; ord är en lykta för min fot, e; ljus på min s8g.  
Di; ord är en lykta för min fot, e; ljus på min s8g. :// x2 

Dagens bön  
Gud, med hela din skapelse ropar vi eCer den frihet som Kristus lovat. Tack 
för a; du låter stumma tala, rätas krökta ryggar, och ger oss hälsa och 
kraC. Befria oss 8ll kropp och själ genom din heliga Ande, nu och all8d och 
i evighet. Amen.  



Bibelläsning ur: 
Gamla testamentet Andra Moseboken 23:10–12 
Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda… 

Episteltexten Galaterbrevet 4:31–5:6 
Alltså, bröder, är vi inte barn Hll en slavinna utan Hll den fria kvinnan… 

L: Så lyder Herrens ord 
A: Gud, vi tackar dig 

* Evangelietexten Markusevangeliet 2:23–28 
En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började… 
  
L: Så lyder det heliga evangeliet 
A: Lovad vare du Kristus 

ReflekUon av Markus Landgren 
Temat för söndagen är ”friheten i kristus”. Sam8digt berä;ar söndagens texter 
om regler och bud, sådant som vi oCa förknippar med begränsningar av frihet. 

Brevet 8ll församlingarna i Gala8en skrevs främst 8ll hednakristna, alltså 
människor som inte var judar, och Paulus förklarar a; de inte behöva göra 
laggärningar för a; accepteras av Gud. Men vad ska de då leva eCer om de inte 
ska följa Mose lag? I kap 4 och 5 undervisar Paulus om hur de ska låta sig ledas 
av Anden, hjälparen, och som Paulus skriver i 2 kor 3:17: där Herrens ande är, 
där är frihet. 

Evangelietexten aktualiserar e; av de mest centrala buden för Guds folk i gamla 
testamentet - nämligen ”Tänk på sabbatsdagen så aR du helgar den” (2 Mos 
20:8). Sabbatsbudets innebörd och betydelse har flera nyanser; vila, a; delta i 
G u d s s k a p a n d e p a u s m e d G u d s j ä l v s o m f ö r e b i l d i 
skapelseberä;elsen;  befrielse från arbete 8ll a; vara ledig, något som allt 
arbetande - människor som djur - skulle få åtnjuta och i 5 Mos. 5:12-15 påminns 
folket om hur de själva en gång befriats från det ständiga arbetet, slaveriet i 
Egypten. Men där8ll påminner sabbatsbudet om a; arbeta lagom, a; inte 
arbeta sju dagar i veckan utan a; förtrösta på a; Gud förser (2 Mos 16:26-27), 
och a; dela med sig av arbetets frukter 8ll andra, som vi hörde i den 
gammaltestamentliga läsningen ”men det sjunde året skall du låta marken vila 
och ligga i träda. Då kan de faXga i diR folk få sin föda från den. Det som blir 
över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina 



olivträd.”. Det finns alltså många goda skäl 8ll a; leva eCer sabbatsbudet. 

Vid Jesu 8d hade det utvecklats e; rigoröst regelverk som skulle säkra a; alla 
verkligen vilade på sabbaten. Men när Jesus hungriga lärjungar kri8seras för a; 
repa ax på vilodagen - något man fick göra på vardagar - så tar Jesus dem i 
försvar och påminner om a; Sabbaten blev 8ll för människan och inte 
tvärtom. Genom siR svar påstår han också något oerhört om sig själv. ”Har ni 
aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade 
något aR äta?  Han gick in i Guds hus - det var när Evjatar var överstepräst - och 
åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem 
som var med honom.” Skådebröden bestod av 12 bröd som låg en vecka 
framme inför Guds ansikte i templet (3 Mos 24:5-9), och David hade i en 
nödsitua8on tagit av dessa. David blev sedan  kung och trots alla sina brister 
förebild för Messias, frälsaren som skulle komma. David gav bröd åt de sina från 
templet. Jesus Messias, Davids son, ger bröd åt sina hungriga lärjungar. Om 
David gjorde så, skulle då inte Davids Son ha rä; a; låta dem som följde honom 
få äta? Med si; svar säger Jesus a; den messianska 8den nu är inne, a; Guds 
rike är nära, den himmelska sabbaten med vila och befrielse, räRärdighet och 
glädje! 

Så 8ll sist något om frihet och begränsande bud. Frihetslängtan tycks mig i vår 
8d oCa bli 8ll en frihetshets. För många leder strävan eCer a; ha största möjliga 
valfrihet 8ll trö;het, vilsenhet och tomhet, för om vi väljer a; så långt som 
möjligt inte begränsa vår frihet a; välja – så kommer vi heller aldrig kunna välja 
någon8ng. Risken är då a; vi en dag står där med livet fullt av ”ingen8ng”.  

Förfa;aren Tim Keller har skrivit en del om hur verklig frihet kan förstås. 
Tvärtemot valfrihetsidealet så menar han a; det handlar om a; välja det 
alterna8v – med de begränsningar och råmärken det innebär - som gör det 
möjligt a; leva, u8från sina förutsä;ningar. Lika lite som det är en begränsning 
för en fisk a; välja a; leva i va;net så är det inte begränsande a; välja livet i 
Kristus, eCersom det är i honom som vi verkligen kan leva ut vår sanna 
mänsklighet. Tillsammans med honom som känner alla våra förutsä;ningar kan 
vi få upptäcka och utvecklas 8ll a; ännu mer bli de vi är skapade a; vara. 
Anden, hjälparen vill leda oss 8ll e; alltmer helgat liv, samma Ande som verkar 
genom Guds goda lag med samma mål för hela mänskligheten och hela 
skapelsen -  befrielse och frihet i Kristus! 



Låt oss be; 
O Gud, du som befriat diR folk, lär oss aR bruka frihetens ansvar, 
så aR vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. 
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.Amen.  

Delande	

Sång: Psalm 87 - Våga vara den du i Kristus är 
1. Våga vara den du i Kristus är. 
den i hans tanke, den i hans kärlek, 
den i hans ögas eviga ljus du är. 

2. Intet äger du som ej han dig ger. 
Kravet och kraCen, viljan och verket 
strömmar ur samma källa från bergen ner. 

3. Skuld och rädsla trycker dig inte mer. 
Nu är du fri a; älska och tjäna 
dem som du möter, Jesus som bor i dem. 

4. Redan är du den du en gång ska bli: 
dömd och benådad, död och uppstånden, 
älskad och e; med honom som gjort dig fri.  

Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55 
Kristus, vi kan ge därför a; du först har ge;. Visa oss mer av den glädje som 
finns i a; ge, a; dela och a; ta emot. 
Vi ger nu av våra pengar, men också av oss själva, av vår kärlek, vår omsorg, vår 
omtanke och vår begåvning, 8ll dig och 8ll varandra. 
Amen. 

Sång: Psalm 822 - Min själ får vila ut 
Min själ får vila ut i s8llhet hos Gud, i frid fylls jag av liv. 
Endast i Herren finner själen vila, vilar ut hos Gud. 

Förbönsstund 
Vi får be Hllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår 
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aR dela med dig av det 
som hänt i diR liv med Gud senaste Hden, eller eR förbönsämne. Vi avslutar 
sedan med aR be den bön som Herren själv har lärt oss: 



Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt di; namn bli helgat. 
Låt di; rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.  
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
Liksom vi har förlå8t dem som står i skuld 8ll oss. 
Och utsä; oss inte för prövning,  
Utan rädda oss från det onda.  
Di; är riket, 
Din är makten och äran, 
I evighet.  
Amen.  

Sändning	

Sändningsord - Johannesevangeliet 8:36 
Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria. 

Välsignelsens ord  
Vi ber välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag: 
Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte si; ansikte lysa över oss och vare oss nådig 
Herren vände si; ansikte 8ll oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Amen.  

Sång - Må din väg gå dig Hll mötes 
Må din väg gå dig 8ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen 
värma din kind och må regnet va;na själens jord och 8lls vi möts igen må 
Gud hålla, hålla dig i sin hand. :// 

Gemensamt kyrkfika för den som vill 


