
Gemensam Utomhusgudstjänst  
28:e juni kl. 11:00 

3:e söndagen efter trefaldighet 
Förlorad och återfunnen 

I Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö, 

och precis där du är




Samling	

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

Sång: Psalm 217 - Gud, för dig är allBng klart 
1. Gud, för dig är all0ng klart, 
allt det dolda uppenbart. 
Mörkret är ej mörkt för dig 
och i dunklet ser du mig. 

2. Läk mi@ öga, a@ jag ser 
hur du är i det som sker. 
Där jag bäst behöver dig 
är du allra närmast mig. 

3. Och om jag er mer förmår 
gå i tro den väg du går, 
led mig vid din fasta hand 
steg för steg mot livets land. 

4. När min tanke, tvivelströ@, 
obetvingligt motstånd mö@ 
och ej mera mäktar stor -  
inneslut den i din frid. 

5. All din nåd är öppen famn 
och di@ namn en ljuvlig hamn. 
Vad du vill är helighet, 
men du är barmhär0ghet. 
 

Växelläsning ur psaltaren 119:170-176 
Låt min bön nå fram 0ll dig, 
rädda mig, som du har lovat. 
 Över mina läppar skall lovsång flöda, 
 ty du lär mig dina stadgar. 
Min mun skall besjunga di@ ord, 
ty alla dina bud är räMärdiga. 
 Låt din hand bli mig Bll hjälp, 



 ty jag har valt dina befallningar. 
Jag längtar eOer din räddning, Herre, 
din lag är min lust. 
 Låt mig leva för aJ prisa dig, 
 låt dina lagar vara min hjälp. 
Jag har gå@ vilse som e@ bortsprunget får. 
Sök rä@ på din tjänare, 
ty jag har inte glömt dina bud. 

Överlåtelsebön 
Gud, med dig kan vi dela allt.  
Därför berä@ar 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 0ll mina tysta tankar.  

  –Tyst bön– 

Sång - Möt mig nu som den jag är  
Möt mig nu som den jag är. Håll mi@ hjärta nära dig.  
Gör mig 0ll 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 a@ vägen 0ll dig all0d 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 10 - Lov, ära och pris 
1. Lov, ära och pris, dig, vår Fader och vän, 
som all0d oss älskat och älskar oss än! 
Halleluja, din är äran! Halleluja! Amen. 
Halleluja, din är äran! Halleluja! Amen. 

2. Lov, ära och pris, dig, Guds heliga Lamm, 
som bar våra synder på korsträdets stam! 
Halleluja, din är äran! Halleluja! Amen. 
Halleluja, din är äran! Halleluja! Amen. 

3. Lov, ära och pris, dig, vår Hjälpare god, 
som vi@nar om Jesu försonande blod! 
Halleluja, din är äran! Halleluja! Amen. 
Halleluja, din är äran! Halleluja! Amen. 
 
Bön för barnen  
Någon leder i fri bön sedan stämmer vi alla in i barnbönen:  
Gud som haver barnen kär, se 0ll 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 gärna med din Bibel Bll gudstjänsten för aJ kunna läsa och hänga med 
ordentligt i texterna. 

Sång  
Di@ ord är en lykta för min fot, e@ ljus på min s0g.  
Di@ ord är en lykta för min fot, e@ ljus på min s0g. :// x2 

Dagens bön  
Kärlekens Gud, som aldrig upphör a@ söka oss, drag oss upp ur nöd och 
förtvivlan. Möt oss med din öppna famn och bevara oss i tryggheten hos 
dig. I Jesu namn. Amen.  
 
Bibelläsning ur: 
Gamla testamentet Jesaja 66:12-14 
Så säger Herren: Jag leder lycka Bll henne som en flod… 



Episteltexten 1 Petrusbrevet 5:5-11 
Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller… 

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

* Evangelietexten Lukasevangeliet 15:11-32  
Han sade: ”En man hade två söner…” 

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

ReflekQon av Gunilla Vedin Halvardson 
Det är en stark smärta i rela0oner som brister. Skammen och skulden blir vår 
följeslagare. Finns det en väg 0llbaka? Hur tänker sonen som gav sig iväg? Vem 
är det jag kommer a@ möta när jag återvänder och vågar e@ ny@ försök. Hur är 
min far och mor nu och håller deras kärlek? Min bror, hur ska jag mötas av 
honom?  

OOa kallas Lukas 15 kapitel för de förlorades kapitel. E@ får, e@ mynt och en 
son som tappar bort sig själv. Det är så mycket som tappas bort, ställer 0ll kaos, 
Något har gå@ sne@, hamnat vilse. 

Vi får i förlusten syn på något som vi kanske missat. Och uppleva glädjen a@ det 
ordnar sig igen, rä@ar 0ll sig, hemkänslan återfinns. Eller a@ någon annan ser 
och uppfa@ar faran och krisen i våra liv. Ställer sig 0ll förfogande välkomnar oss 
0ll hemkänsla igen. 

Det gör oss go@ a@ leva oss in i dagens bibelberä@else. Vem är vi i berä@elsen? 
Och hur är Gud här? Ställer Gud sig 0ll förfogande i våra liv? Håller han vad han 
lovat, låter den vilsne få en ny chans?  

Pappans villkorslösa kärlek gestaltas i texten på e@ fint sä@ och Jesaja u@rycker 
mammans kärlek; Hennes barn ska bli burna i famnen och bli gungade i knät. 
Som en mor tröstar siJ barn ska jag trösta er.  

Sannare bild av Gud kan vi knappast få. Uthållig i sin kärlek och utan undantag. 
Nåden är rä@vis och Gud gör inga undantag i sin omsorg om oss.  

Nåden gäller alla, för den som skö@ sig och för den som tappat bort sig i livets 
villervalla. När behöver vi den bäst? I framgången eller misslyckandet. Svaret är 
nog givet. Guds förhållningssä@ skiljer sig från vårt sä@ a@ tänka och agera. 
Guds outgrundlighet, hemlighet, utmanar oss ibland, besvärar oss.  



Vi känner igen oss i båda sönerna, kanske framförallt i den hemmavarande. Jag 
som ställt upp i alla lägen borde inte jag belönas? Borde inte jag få vara 
centrum i festen? Jag som gjorde min plikt, det som förväntades. 

Sonen som gav sig iväg hade en längtan a@ göra världen större. Känna friheten 
och kravlösheten. Hur var det för honom a@ upptäcka si@ misstag? Skulle det 
finnas en fram0d utan skam och skuld? En väg 0llbaka. 

Det finns en återvändo och en ny fram0d i Guds rike. Rä@visan får stå 0llbaka 
för nåden. 

Guds mänskliga ansikte finns i berä@elsen som en far när han är som bäst eller 
mest, som en mor som tröstar och bär si@ barn när barnet behöver. Orden når 
båda sönerna. ”Mi@ barn, du är all0d hos mig och allt mi@ är di@.”  

Vi ber: Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga Andens Bllgivenhet, 
omsluta oss under dagens Bmmar och när naJen kommer. Amen 

Delande	

Sång: 231 - Oändlig nåd  
1. Oändlig nåd mig Herren gav 
och än i dag mig ger. 
Jag kommit hem, 
jag vilsen var, 
var blind, men nu jag ser. 

2. Guds nåd, jag skälvde 
Inför den, 
men sedan gav den ro, 
och aldrig var den större än 
den dag jag kom 0ll tro. 

3. Jag kom ur tvivel, mörka djup, 
ur vanmakt och ur skam. 
Den nåd som bar mig in0ll nu 
skall bära ända fram. 

4. Guds löOen ger vår längtan svar, 
som klippan är hans ord. 
Ej bä@re sköld och skydd jag har 
i himmel och på jord. 



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

Sång: Psalm 829 - Om och om igen 
Om och om igen som en förtrogen vän. 
Om och om igen ger Du förlåtelsen 
Därför vill vi tacka, sjunga högt och ära, 
Du som är evig är all0d nära. 

Förbönsstund 
Vi får be Bllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår 
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aJ dela med dig av det 
som hänt i diJ liv med Gud senaste Bden, eller eJ förbönsämne. Vi avslutar 
sedan med aJ 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 förlå0t dem som står i skuld 0ll 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 - Romarbrevet 8:38-39 
Ty jag är viss om aJ varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken 
något som finns eller något som kommer, varken kra^er i höjden eller kra^er i 
djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i 
Kristus Jesus, vår herre. 



 
Välsignelsens ord  
Vi läser 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 0ll oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Amen.  

Sång - Må din väg gå dig Bll mötes 
Må din väg gå dig 0ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen 
värma din kind och må regnet va@na själens jord och 0lls vi möts igen må 
Gud hålla, hålla dig i sin hand. :// 

Gemensamt kyrkfika för den som vill


