
Gemensam Utomhusgudstjänst  
24:e maj kl. 11:00 

Söndagen före Pingst 
- Hjälparen kommer 

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




Samling	

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

Sång: Psalm 830 - Din trofasta kärlek 
Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. Din barmhär5ghet, den kan aldrig ta 
slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet min 
Gud, stor är din trofasthet.  

Växelläsning ur psaltaren 33:18-22 
Herren vakar över dem som fruktar honom,  
över dem som hoppas på hans nåd 

han räddar dem från döden  
och håller dem vid liv i hungerCd. 

Vi säBer vårt hopp 5ll Herren,  
han är vår hjälp och vår sköld. 

I honom har våra hjärtan sin glädje,  
vi förtröstar på hans heliga namn  

Herre, låt din nåd vila över oss,  
ty vi hoppas på dig. 

Överlåtelsebön 
Gud, med dig kan vi dela allt.  
Därför beräBar 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 5ll mina tysta tankar.  

  –Tyst bön– 

Sång - Möt mig nu som den jag är  
Möt mig nu som den jag är. Håll miB hjärta nära dig.  
Gör mig 5ll 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 aB vägen 5ll dig all5d är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss aB leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 
 
*Lovsång: Psalm 3 - Helig, helig, helig 
1. Helig, helig, helig Herre Gud allsmäk5g! När den nya dagen gryr vår 
lovsång 5ll dig går. Helig, helig, helig, nådefull och mäk5g, dig vi 5llbedja, Gud 
och Fader vår. 
2. Helig, helig, helig, sjunga helgon alla, sänka sina gyllne kronor för din 
härlighet. Ned för dig keruber och serafer falla. Du var och är och blir i 
evighet. 
3. Helig, helig, helig, hög och o5llgänglig är din glans den klara, som ej 
syndigt öga ser. Evig är din nåd, din kärlek oförgänglig. Allgod 5ll stoYets barn 
du skådar ner. 
4. Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäk5g! Över himlar, jord och hav diB 
herravälde når. Helig, helig, helig, nådefull och mäk5g, dig vi 5llbedja, Gud 
och Fader vår. 
  
Bön för barnen  
Någon leder i fri bön sedan stämmer vi alla in i barnbönen:  
Gud som haver barnen kär, se 5ll 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.  

Sång  
DiB ord är en lykta för min fot, eB ljus på min s5g.  
DiB ord är en lykta för min fot, eB ljus på min s5g. :// x2  



Dagens bön  
Gud, som är sanningens Ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare 
in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. I Jesu namn. 
Amen. 

Ordet	

Bibelläsning ur: 
Gamla testamentet 1 Kung 19:9-16 
Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en groRa… 

Episteltexten Apg 1:12-14 
Lärjungarna återvände Cll Jerusalem… 

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

* Evangelietexten Joh 16:12-15 
Jesus sade: ”Jag har mycket mer aR säga er…” 

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

ReflekPon av Markus Landgren 
Om en vecka ska vi få fira pingst - kyrkans födelsedag, och sedan den dagen 
lever kyrkan i pingstens 5d!  

I den korta texten från Apostlagärningarna fick vi en aning om hur det var 
dagarna mellan KrisC himmelsfärd och Pingstdagen. Som om inte påskens 
händelser varit nog för Jesu vänner så hade allt ännu en gång vänts upp och 
ned. Jesus hade hade lämnat dem, förklarat aB han behövde göra det för deras 
skull för aB Hjälparen skulle komma. I väntan på deBa beräBas aB lärjungarna, 
Jesu moder och bröder, och yBerligare några kvinnor, höll ihop och samlades 
i ständig bön.  

Även om mellanrummet var av eB särskilt slag den gången, så kan vi nog ta 5ll 
oss av deras exempel. I vår 5d just nu miB i förändringar som påverkar alla får 
vi i också i vår ovisshet inför fram5den hålla ihop som församling och samla oss 
i bön och 5llsammans invänta aB Guds nya möjligheter ska visa sig för oss.  



För det är just det pingsten innebär - nya möjligheter och förvandlade 
förutsäBningar när Hjälparen, den Heliga Anden, kommer!  Men vad är det då 
Hjälparen ska hjälpa 5ll med? Jo Hjälparen, säger Jesus,  skall förhärliga - ära, 
lyYa fram, belysa, förklara och tydliggöra - honom själv, alltså vem Jesus är och 
vad Jesus vill göra. 

Vi lever i påskens 5d där Jesus är Herre över himmel och jord, och  5llsammans 
med alla på Kristus troende får vi leva i Pingstens 5d - och varje dag få Andens 
hjälp. Hjälp av Gud själv som vill visa oss livets väg där Guds rike får växa 
genom vårt och kyrkans liv frambringande Guds rike i ord och handling 

Men även i pingstens 5d finns vänte5den i mellanrummet, som en 
återkommande och vik5ga plats i det kristna livet. Om deBa påminns vi också i 
den gammaltestamentliga läsningen där Elia väntar på Guds hjälp. Och vi 
behöver öva oss i aB vänta i bön, förtröstandes på aB Gud kommer aB möta 
oss, och hjälpa oss på siB säB. Just denna 5d kan det vara många av oss som 
upplever det kämpigt aB göra just det, vänta på den s5lla susningen 

På väg upp 5ll Kvarnbacken i söndags samtalade jag med en av barnföräldrarna 
som brukar mötas där. Han ville prata om vad coronan gör med kyrkan, och 
han delade tankar om det han såg som möjligheter i denna ”faste-liknande 
situa5on” där så mycket skalas bort. Och även om jag nog är den förste aB 
påtala aB deBa som vi nu befinner oss i är en undantagssitua5on så kunde jag 
hålla med om deBa. AB denna för många påtvingade vardagsväntan också 
erbjuder Guds möjligheter 5ll förvandling och förändring genom Andens 
närvaro i våra liv, anden som vill hjälpa oss vidare! 

Låt oss i deBa mellanrum be ständigt - vila i aB vi får räkna med aB Guds Ande 
är oss närmare än vi kan förstå, aB Gud själv är med oss var och en och delar 
vår vardag, tålmodigt närvarande i allt det som är våra känslor och tankar. Och 
låt oss öppna oss för vad Gud vill säga 5ll oss i siB ord, och vad Gud vill visa oss 
i våra liv.  

 
O Gud, du som har upphöjt din ende Son Cll din härlighet, sänd oss Hjälparen, 

sanningens Ande, så aR vi kan tjäna dig med all vår kraY och av hela vårt 
hjärta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre som lever och verkar med dig 

och den helige Ande, från evighet Cll evighet.  
Amen.  



Delande 

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

Sång: Psalm 89 - Se, jag vill bära diR budskap, Herre 
1.Se, jag vill bära diB budskap, Herre, av hjärtat sjunga diB lov och pris. 
Med glädje vill jag diB ord förkunna, som gör den svage vis. 
Gud, låt diB ord i miB liv få råda, aB andra där din kärlek kan se. 
Ja, låt diB ord i miB liv få råda, då kan din vilja ske. 

2. Ty om diB ord med miB liv jag döljer, jag döljer livet som du oss ger, 
som Jesus kom aB oss uppenbara, då han 5ll oss steg ner. 
Gud, låt diB ord i miB liv få råda, aB andra där din kärlek kan se. 
Ja, låt diB ord i miB liv få råda, då kan din vilja ske. 

3.Gud, låt oss känna din Andes ledning, så aB vi vet aB din väg vi går. 
Låt elden brinna i våra hjärtan, 5ll dess vi målet når. 
Gud, låt diB ord i miB liv få råda, aB andra där din kärlek kan se. 
Ja, låt diB ord i miB liv få råda, då kan din vilja ske. 

Förbönsstund 
Vi får be Cllsammans 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 Cden, 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 diB namn bli helgat. 
Låt diB 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 förlå5t dem som står i skuld 5ll oss. 
Och utsäB oss inte för prövning,  
Utan rädda oss från det onda.  



DiB är riket, 
Din är makten och äran, 
I evighet.  
Amen.  

Sändning	
 
Sändningsord  
Joh 14: 26: Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i miR 
namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.  

Välsignelsens ord  
Vi läser välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag: 
Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte siB ansikte lysa över oss och vare oss nådig 
Herren vände siB ansikte 5ll oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Amen.  

Sång - Må din väg gå dig Cll mötes 
Må din väg gå dig 5ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen 
värma din kind och må regnet vaBna själens jord och 5lls vi möts igen må 
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://x2 

Kyrkfika


