
Gemensam Utomhusgudstjänst  
17:e maj kl. 11:00 

Bönsöndagen 

I Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö, eller 
precis där du är




Inledning  
Låt oss fira gudstjänst i Faderns och sonens och den helige Andes namn. 
Amen. 

Sång: 201, En vänlig grönskas riska dräkt 
1. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens 
ljumma fläkt de fagra örtesängar.Och solens ljus och lundens sus och vågens 
sorl bland viden förkunna sommar@den. 

2.Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa. Ur skogens snår, ur s@lla bo 
framklingar deras visa. En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada 
kväden, från blommorna och träden. 

3. Men du, o Gud som gör vår Jord så skön i sommarns stunder: Giv aK jag 
aktar främst diK ord och dina nådesunder. Allt köK är hö och blomstren dö och 
@den allt fördriver, bloK Herrens ord förbliver. 

4. Allt köK är hö, allt flyktar här och snart förvissna gräsen. Hos dig allena, 
Herre, är eK oförgängligt väsen. Min ande giv det nya liv, som aldrig skall 
förblomma, fast äng och fält stå tomma. 

5. Då må förblekna sommarns glans och vissna allt fåfängligt; min vän är min 
och jag är hans, vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis, mig sist 
skall omplantera, där inget vissnar mera. 

Växelläsning ur psaltaren 
Hur länge skall du glömma mig, Herre? 
Hur länge skall du dölja diK ansikte? 

Hur länge skall tankarna mala, 
miB hjärta ängslas dag eCer dag? 
Hur länge skall min fiende triumfera? 

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! 
Ge ny glans åt mina ögon, 
låt mig inte somna in i döden, 

låt inte min fiende säga aB han besegrat mig, 
mina ovänner jubla över miB fall. 

Jag litar på din godhet, 
miK hjärta skall jubla över din hjälp. 



Jag vill sjunga Hll Herrens ära, 
ty han är god mot mig. 

Överlåtelsebön 
Gud, med dig kan vi dela allt.  
Därför beräKar jag nu om det som gör ont  
och det som jag ångrar.  
Jag har sårat andra  
och andra har sårat mig.  
Jag delar också det som gör mig rädd.  
Lyssna @ll mina tysta tankar.  

  –Tyst bön– 

Sång - Möt mig nu som den jag är  
Möt mig nu som den jag är. Håll miK hjärta nära dig. Gör mig @ll den jag 
ska bli och lev i mig. :// x2 

Förlåtelsens ord 
L: När du gjort fel – Jesus Kristus förlåter dig.  
När du blivit sårad – Jesus Kristus gör dig hel.  
När du är rädd – du är inte ensam. 
I Faderns och Sonens (+) och den heliga Andes namn. 

Tackbön  
Livets Gud,  
tack för aK vägen @ll dig 
all@d är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss aK leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 
 
Lovsång - Tacka Herren, ty han är god, Taizé 
Tacka Herren ty han är god, hans nåd varar evigt. Tacka Herren ty han är god, 
halleluja 
  
Bön för barnen  
Någon leder i fri bön sedan stämmer vi alla in i barnbönen:  



Gud som haver barnen kär, se @ll mig som liten är. Vart jag mig i världen 
vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, Gud 
förbliver Fader vår.  

Sång  
DiK ord är en lykta för min fot, eK ljus på min s@g.  
DiK ord är en lykta för min fot, eK ljus på min s@g. :// x2  

Dagens bön  
Gud, vår @llflykt och vår starkhet, tack för bönens gåva och möjlighet. Hör 
vår bön, svara oss i din kärlek, handla med oss e`er din vilja. Låt vår bön 
bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. 
 
Bibelläsning 
Gamla testamentet 1 Kung 3:5-14 
I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om naKen. Gud sade: ”Be om 
vad du vill. Jag skall ge dig det.” Salomo svarade: ”Du visade stor godhet mot 
din tjänare David, min far, e`ersom han levde troget, rädärdigt och redligt 
inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och geK honom en son 
som nu siKer på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig @ll 
kung e`er min far David, och här står jag nu ung och oerfaren miK i det folk 
som du har utvalt, eK folk så stort, så talrikt aK det inte kan räknas.Ge din 
tjänare eK lyhört sinne, så aK jag kan skipa räK åt diK folk och skilja mellan 
goK och ont. Vem skulle annars kunna döma över diK väldiga folk?” 

Denna bön behagade Herren, det gladde honom aK Salomo bad om deKa. Gud 
sade: ”E`ersom du bad om deKa och inte om eK långt liv eller om rikedom och 
inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan aK urskilja vad som är 
räK, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon 
har varit före dig eller kommer aK bli e`er dig. Också det som du inte har beK 
om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung 
har ha`. Och om du vandrar mina vägar och räKar dig e`er mina bud och 
stadgar, så som din far David gjorde, skall jag ge dig eK långt liv.” 

Episteltexten Rom 8:24-27 
I hoppet är vi räddade – eK hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, 
vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då 
väntar vi uthålligt. På samma säK är det när Anden stöder oss i vår 
svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar 
för oss med rop utan ord, och han som ujorskar våra hjärtan vet vad 
Anden menar, e`ersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. 



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

Evangelietexten MaK 6:5-8 
När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar aK stå och be i 
synagogorna och i gathörnen för aK människorna skall se dem. 
Sannerligen, de har redan fåK ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din 
kammare, stäng dörren och be sedan @ll din fader som är i det fördolda. 
Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni 
inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror aK de skall bli bönhörda 
för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver 
redan innan ni har beK honom om det. 

L: Så lyder det heliga evangeliet 
A: Lovad vare du Kristus 

ReflekJon av Filip Nordin 

Jag har redan börjat tappa räkningen på antalet videomöten och videosamtal 
med kollegor, församlingsmedlemmar, vänner, släk@ngar och bekanta jag sult 
i sedan mars i diverse olika program och applika@oner.  Jag har redan tröKnat 
på aK se miK eget ansikte på skärmen framför mig, aK ständigt bli avbruten 
och råka avbryta någon annan. AK vänta på aK mikrofoner ska säKas på eller 
stängas av i @d och o@d, uppkopplingar som svänger fram och @llbaka likt eK 
aprilväder med resultatet aK bilden fryser @ll i ens allra charmigaste vinklar och 
rösten får en robotlik klang. Sam@digt är jag oerhört tacksam över aK tekniken 
som möjliggör den här typen av kommunika@on finns. Men eK möte med en 
annan person blir inte helt kompleK när vi inte ser varandra ansikte mot 
ansikte i helkropp och 3D. De små ansiktsrörelserna, suckarna, andningen, 
säKet vi siKer på, vårt klädval, våra do`er går förlorade. Till synes små detaljer 
som ändå säger så mycket om vilka vi är, hur vi mår och vart samtalet är påväg. 
Kommunika@onen blir en helt annan när ”hela vi” är närvarande.  

Bönen är en annan sorts kommunika@onsform, om än mer än så, och i dagens 
evangelietext från Bergspredikan nämner Jesus kort eK antal riktlinjer för 
bönen innan han lär oss Herrens bön som än i dag bes av kristna jorden runt. 
Till en början @llräKavisar han de som använder bönen för aK upphöja sig 
själva, de har helt missat poängen. Ytlighet och bön hör inte ihop. Nej, istället 
uppmanar Jesus oss @ll aK stänga in oss på vår kammare, eK ord som i 



grundtexten refererar @ll eK inre rum i huset där värdefulla @llgångar 
förvarades. Poängen här tror jag inte är aK vi måste be ensamma, isolerade i 
våra hem (även om deKa är något vi har stor möjlighet @ll nuför@den), utan aK 
Gud vill aK vi helt och hållet är närvarande och ärliga när vi ber. AK vi vågar 
vara oss själva med allt vad det innebär inför honom, och visst är det väl läKare 
aK vara helt sig själv när man är ensam på siK rum? 

AK be är för mig inte primärt aK skicka iväg önskningar @ll Gud eller aK klaga 
på all@ng som suger. Gud som ser i det fördolda vet redan allt deKa. Nej, det är 
istället aK låta den helige Ande som bor i mig i samklang med min själ 
överlämna allt jag bär på, önskar och är @ll honom som skapat mig och älskar 
mig och låta honom bli delak@g i deKa. AK umgås med honom som all@d är 
@llgänglig, har perfekt uppkoppling och aldrig avbryter. AK lära känna Gud 
bäKre och ge honom @d och plats aK forma mig. AK ak@vt välja aK låta Gud se 
mig i helkropp och 3D, och inte bara genom en 13-tumsskärm där jag bara visar 
upp det jag vill. Bönen är eK möte i sin fullhet, och det kan se ut på många 
olika säK. Bön är också aK träda in i gemenskap med Guds folk och eK helt 
Corona-säkert säK aK umgås på. 

Herre, tack för aB du vill ha en relaHon med var och en av oss och aB vi får be 
Hll dig, aB du sänt din son Jesus Kristus för aB lära oss aB leva livet fullt ut i 
gemenskap med dig och varandra. Tack för aB du låter din helige Ande bo i var 
och en av oss som sagt siB ”ja” Hll dig och aB han allHd ber för oss och med oss 
när vi själva inte kan eller orkar be. Amen. 

Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55 
Allt har vi fåK av dig, Gud!  
Hjälp oss aK inte glömma,  
aK liv och egendom är lån.  
Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet.  
Låt din värld fyllas av räKvisans ande och låt diK evangelium glädja många. 
Amen. 

Sång: Psalm 207, En liten stund med Jesus 
1.En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger åt hela livet en 
ny och ljus gestalt. När jag är tröK av vägen och allt som möter mig, en 
liten stund med Jesus, och allt förändrar sig.  



3.En liten stund med Jesus, och hjärtats oro flyr, och blicken vändes åter 
från jordens små bestyr @ll livets verkligheter, de @ng som ej förgås när 
himlarna och jorden av sin förvandling nås. 

4.En liten stund med Jesus, vad frid den har med sig, när kärlekslösa 
domar av mänskor såra mig. Om missförstådd och sargad från vänners 
krets jag går, en liten stund med Jesus dock helar alla sår.  

6. Så giv mig, käre Herre, ja, giv mig o`a då en liten stund med Jesus i 
hemmets tysta vrå. MiK hjärtas djupa längtan är denna enda bloK: En 
evighet med Jesus och allt, ja, allt är goK.  

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 också fri aB dela 
med dig av det som hänt i diB liv med Gud senaste Hden, eller eB 
förbönsämne. Vi avslutar sedan med aB be den bön som Herren själv har 
lärt oss: 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt diK namn bli helgat. 
Låt diK 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 förlå@t dem som står i skuld @ll oss. 
Och utsäK oss inte för prövning,  
Utan rädda oss från det onda.  
DiK är riket, 
Din är makten och äran, 
I evighet. Amen.  

Sändningsord  
MaK 18:20 
”Ty där två eller tre är samlade i miB namn är jag miB ibland dem. ” 

Välsignelsens ord  
Vi läser och ber välsignelsen Hllsammans över oss själva och de som inte 
kan vara här idag: 
Herren välsigne oss och bevare oss. 



Herren låte siK ansikte lysa över oss och vare oss nådig 
Herren vände siK ansikte @ll 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 @ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen 
värma din kind och må regnet vaKna själens jord och @lls vi möts igen må 
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://x2


