
Gemensam Utomhusgudstjänst  

9 augusti kl. 11:00 
 

9:e söndagen efter Trefaldighet 
Goda förvaltare 

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 181 - Nu är det morgon 
1. Nu är det morgon, dimmorna ly4er, fågelsång över vaknande jord. 
Tacka för sången, tacka för ljuset och ljusets källa som är Guds ord. 

2. Skapelsemorgon - nu genom regnet, havsbruset, vinden Guds röst oss når. 
Tack, Gud, för marken, skogarnas grönska. Varje ny morgon ny är din nåd. 

3. Jesus, du vandrar än över jorden. Renad, försonad i dig den blev. 
Död och uppstånden är du oss nära. Paradisdagen åt oss du ger. 

Växelläsning ur Psaltaren 8:1-9 
Herre, vår härskare, 
väldigt är diL namn över hela jorden. 
 Jag vill besjunga din himmelska prakt 
 med eD barns, eD dibarns mun. 
Du har rest eL värn mot dina fiender 
för aL betvinga ovän och hämnare. 
 När jag ser din himmel, som dina fingrar format, 
 månen och stjärnorna du fäste där, 
vad är då en människa aL du tänker på henne, 
en dödlig aL du tar dig an honom? 
 Du gjorde honom nästan Hll en gud, 
 med ära och härlighet krönte du honom. 
Du lät honom härska över dina verk, 
allt lade du under hans föLer: 
 får och oxar, all boskap, 
 och markens vilda djur, 
himlens fåglar och havets fiskar, 
allt som vandrar havets sPgar. 
 Herre, vår härskare, 
 väldigt är diD namn över hela jorden. 
 
Överlåtelsebön 
Gud, med dig kan vi dela allt.  
Därför beräLar 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 Pll mina tysta tankar.  

  –Tyst bön– 

Sång - Möt mig nu som den jag är  
Möt mig nu som den jag är. Håll miL hjärta nära dig.  
Gör mig Pll 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 aL vägen Pll dig allPd är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss aL leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 
 
*Lovsång: Psalm 7 - Lova Herren sol och måne 
1. Lova Herren, sol och måne, alla stjärnor som han tänt. 
Lova Herren, höga himmel som han över jorden spänt. 

2. Lova Herren, hav som brusar, dimma, regn och vind och snö. 
Lova Herren, träd och stenar, blomma, blad och minsta frö. 

3. Lova Herren, berg och höjder, bäck och källa, fors och flod. 
Lova Herren, bin och fåglar, alla djur i mark och skog. 

4. Lova Herren i hans kyrka. Han som miL ibland oss bor. 
Allt han ger oss. Han skall skapa nya himlar, en ny jord. 



Bön för barnen  
Någon leder i fri bön för barnen sedan stämmer vi alla in i barnbönen:  
Gud som haver barnen kär, se Pll 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 aD kunna läsa och hänga med ordentligt i 
texterna. 

Sång  
DiL ord är en lykta för min fot, eL ljus på min sPg.  
DiL ord är en lykta för min fot, eL ljus på min sPg. :// x2 

Dagens bön  
Livets Gud, som geL oss uppdrag aL förvalta din skapelse, hjälp oss aL 
vårda och värna den med ansvar och vishet, för allt levandes skull. I Jesu 
namn. Amen.  

Bibelläsning ur: 
Gamla testamentet Amos 8:4–7 
Hör deDa, ni som trampar på de faSga och utrotar de svaga i landet! 

Episteltexten Andra Timotheosbrevet 4:1–7 
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda… 

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

* Evangelietexten Lukasevangeliet 16:1–13 
Han sade också Hll sina lärjungar: ”Det var en rik man som… 
  
L: Så lyder det heliga evangeliet 
A: Lovad vare du Kristus 

ReflekPon av Filip Nordin 
Redan i begynnelsen utsåg Gud oss Pll aL ta ansvar för skapelsen då han 
e4er aL ha andats in liv i människans näsborrar saLe henne i Edens 
trädgård för aL ”bruka och vårda den”, vilket vi kan läsa om i Första 
Mosebokens andra kapitel. Det ligger alltså djupt i vår idenPtet aL vi ska 



vara förvaltare, vilket också skiljer oss från allt annat skapat. Men Gud 
stannar inte här, utan bjuder in oss Pll aL vara hans medskapare genom 
vår kreaPvitet, vilket vi ser exempel på när Adam får vara med och 
namnge alla de skapade djuren några verser framåt. Sedan dess har vi 
skapat mycket, och genom historiens gång har vi kommit fram Pll aL 
pengar är eL bra system aL använda för aL ta del av det vi själva skapat. 

Men det här med pengar är svårt oavseL hur mycket eller lite man har av 
det. Kanske är det därför Bibeln talar så mycket om just det temat. Det är 
något som påverkar vår vardag, våra val, vår framPd, ja hela våra liv. Precis 
det som Gud själv vill vara en del av och påverka. Det är därför inte 
konsPgt aL pengar - mammon - ses som en herre och ställs mot Gud i 
evangelietexten. ”Ingen tjänare kan tjäna två herrar. AnHngen kommer 
han aD hata den ene och älska den andre eller aD hålla fast vid den ene 
och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” 
Hur kan vi då leva som Jesu lärjungar och endast tjäna en herre i en värld 
där mammon har så pass mycket inflytande? Jag vill föreslå en punkt från 
varje text som vi precis läst.  

1. AD inse aD Gud bryr sig om hela våra liv och inte bara delar av det. AL 
göra tvärtemot israeliterna i den gammaltestamentliga texten som 
återgick Pll aL säLa pengarna i första rummet och skjuta Gud åt sidan 
e4er det aL den religiösa högPden var över. AL se Gud i allt och låta 
honom vara del av helheten. Då hamnar mammon i periferin.  

2. AD inte låta sig luras av yta, utan aL ständigt påminna sig om Paulus 
varning i Timotheosbrevet aL hålla sig Pll sanningen som finns hos 
Gud, och inte ge vika för den enkla vägen, rösten som säger allt det 
man själv vill höra. För är det nåt som mammon är bra på är det aL 
övertyga oss om aL vi kan få allt bara vi får mer pengar. Då får vi 
minnas Jesu ord och lö4en. ”Jag är vägen, sanningen och livet.” 

3. AD återvända Hll vår idenHtet som förvaltare. Vi får en bild av vad 
deLa innebär när Jesus beräLar liknelsen om den ohederlige 
förvaltaren. Det är inte hur vi behandlar vår egendom och vår relaPon 
Pll det som är skapat av människohand som är det vikPga, utan det är 
hur vi behandlar våra medmänniskor och vår relaPon Pll det som är 
skapat av Gud själv.  Vi får använda våra ägodelar på eL kreaPvt säL 
för aL göra det som är vikPgt på rikPgt, Guds vilja och bygga hans rike 
på Jorden. Det har evighetsvärde och vi samlar skaLer i himmelen 
istället för på Jorden. Pengar blir då eL redskap för Gud och förlorar 
då sin status som herre. 



Kollektbönen som vi beL hela sommaren hjälper oss med deLa. Ja, det är 
nog ändå det vikPgaste. AL stanna upp, lyssna in Gud och be. AL förvalta 
Pllsammans med Gud är aL vara en god förvaltare. 

Tack Herre för aD du tror och litar på oss. Hjälp oss aD se din vilja och aD 
uZöra den. Hjälp oss aD bygga vår Hllit på dig och inte våra Hllgångar. Fyll 

oss med din heliga Ande som leder oss. Amen.  

Delande	

Sång: Psalm 285 - Det finns djup i Herrens godhet 
1. Det finns djup i Herrens godhet, 
och dess gränser ingen ser. 
Det finns värme i hans domslut, 
mer än någon frihet ger. 
Det finns underbar förlossning  
i det blod som göts en gång. 
Det finns glädje bortom graven  
och en framPd full av sång. 

2. Det finns nåd för nya världar, 
mycket större än den här, 
nya skapelser och Pder, 
nåd för allt som blir och är. 
Det finns underbar förlossning  
i det blod som göts en gång. 
Det finns glädje bortom graven  
och en framPd full av sång. 

3. Gud, för uppbroL och förvandling 
lär oss glömma bort vårt jag. 
Driv oss ut aL bygga broar 
Pll en okänd morgondag. 
Det finns underbar förlossning  
i det blod som göts en gång. 
Det finns glädje bortom graven  
och en framPd full av sång. 



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

Sång: Psalm 695 - Det kan vi göra för räD och för fred 
1. Det kan vi göra för räL och fred: vi kan be  
och svara på vad andra ropar om och ber, 
gå samman steg för steg, och något sker, 
för Jesus finns bland oss i dag,  
Jesus finns bland oss i dag. 

2. Det kan vi göra för räL och för fred: vi kan ge. 
EL livets frö blir såL och lagt i jorden ner, 
och skörd som vi ej ser en gång det ger, 
för Jesus finns bland oss i dag,  
Jesus finns bland oss i dag. 
3. Det kan vi göra för räL och för fred: stå emot 
allt ont som trampar ner  
och sprider skräck och hot. 
Vi känner maktlöshet. Gud kra4 oss ger 
och Jesus finns bland oss i dag,  
Jesus finns bland oss i dag. 

4. Det kan vi göra för räL och för fred: ha eL hopp  
räiärdighetens sol för alla ska gå opp. 
När Herrens dag har gryL skall allt bli nyL, 
och Jesus finns bland oss i dag,  
Jesus finns bland oss i dag. 

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 aD dela med dig av det 
som hänt i diD liv med Gud senaste Hden, eller eD förbönsämne. Vi avslutar 
sedan med aD be den bön som Herren själv har lärt oss: 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt diL namn bli helgat. 



Låt diL 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 förlåPt dem som står i skuld Pll oss. 
Och utsäL oss inte för prövning,  
Utan rädda oss från det onda.  
DiL är riket, 
Din är makten och äran, 
I evighet.  
Amen.  
 

Sändning	

Sändningsord - MaLeusevangeliet 6:19-21 
Samla er inte skaLer på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter 
sig in och stjäl. Samla er skaLer i himlen, där varken rost eller mal förstör 
och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skaL är, där kommer 
också diL hjärta aL vara. 

Välsignelsens ord  
Vi ber välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag: 

Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte siL ansikte lysa över oss och vare oss nådig 
Herren vände siL ansikte Pll 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 Pll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen 
värma din kind och må regnet vaLna själens jord och Plls vi möts igen må 
Gud hålla, hålla dig i sin hand. :// 

Gemensamt kyrkfika för den som vill 


