
Gemensam Utomhusgudstjänst  

23 augusti kl. 11:00 

11:e söndagen efter Trefaldighet 
Tro och Liv 

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 86 - O Guds kärlek, dina höjder 
1. O Guds kärlek, dina höjder ingen jordisk kärlek når. Kom och tag din boning 
bland oss, fast det här är trångt och lågt. 

2. Jesus, gränslös är din frälsning, den barmhär@ghet du ger. Kom och var hos 
dem som ängslas. Bara du kan ge oss fred. 

3. Dig skall vi välsigna, tjäna såsom dina änglar gör, tacka, bedja, återspegla i 
vårt liv din kärleks glöd. 

4. Skapelsen skall nå fulländning genom oss och våra liv, när vi tar emot den 
frälsning som förvandlar oss @ll dig. 

5. Vi från klarhet går mot klarhet, @lls vi famnas av diJ ljus i förkrossad gråt, i 
salig lovsång inför dig, o Gud. 

Växelläsning ur Psaltaren 143: 6-10 
Jag sträcker mina händer mot dig, 
öppnar mig som törs@g jord. 
 Herre, skynda aE svara mig, 
 jag orkar inte mer. 
Dölj inte diJ ansikte för mig, 
då blir jag lik dem som lagts i graven. 
 Låt mig var morgon möta din trofasthet, 
 ty jag förtröstar på dig. 
Visa mig den väg jag skall gå, 
jag säJer miJ hopp @ll dig. 
 Herre, rädda mig från mina fiender, 
 jag flyr Ill dig. 
Lär mig aJ göra din vilja, 
ty du är min Gud. 
Må din goda ande leda mig 
på jämn mark. 



Överlåtelsebön 
Barmhär@ge Gud, du som i Kristus öppnar vägen @ll dig och utplånar 
världens alla synder, jag ber dig: rena mig, så blir jag ren, hela mig, så blir 
jag hel, drag mig @ll dig, så får miJ hjärta ro.  

  –Tyst bön– 

Kyrie - Herre förbarma dig 

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

Tackbön  
Livets Gud,  
tack för aJ vägen @ll dig all@d är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss aJ leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 
 
*Lovsång: Psalm 2 - Herren vår Gud är en konung 
1. Herren, vår Gud,  är en konung i makt och i ära. 
Kom, alla folk, aJ vårt eviga lov honom bära! 
Himmel och jord bärs av hans kraWiga ord, allt han siJ hägn vill beskära. 

2. Pris vare Herren, som all@ng så härligt bereder, 
som oss har skapat och blickar i nåd @ll oss neder, 
som i vår nöd skänker oss välfärd och bröd 
och siJ beskydd kring oss breder. 



3. Herren, vår Gud, vare lov, som en Far för oss blivit, 
som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit, 
som på vår jord leder med Ande och ord dem som åt Kristus sig givit. 

4. Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna. 
KraWen är hans  och all vishet och ära allena. 
Pris ske hans namn, aJ han oss vill i sin famn alla med Kristus förena 

Bön för barnen  
Någon leder i fri bön för barnen 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. Amen.  

Ordet	
Ta med din Bibel Ill gudstjänsten för aE kunna läsa och hänga med ordentligt i 
texterna. 

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

Dagens bön  
Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och räJrådighet i våra gärningar. 
Hjälp oss aJ göra det goda vi vill så aJ vår tro och din nåd speglas i våra 
liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.  

Bibelläsning ur: 
Gamla testamentet Jesaja 1:10–17 
Lyssna Ill Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår Gud har aE säga… 

Episteltexten Jakobsbrevet 1:22–25 
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste… 

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



* Evangelietexten MaJeusevangeliet 23:1–12 
Sedan talade Jesus Ill folket och sina lärjungar och sade… 
  
L: Så lyder det heliga evangeliet 
A: Lovad vare du Kristus 

ReflekTon av Filip Nordin 
När jag precis blivit kristen var det vik@gaste för mig vad jag inte gjorde, 
snarare än vad jag gjorde. På många säJ blev deJa sinnebilden för vad en 
kristen är för mina icke-kristna vänner. ”En kristen är en sådan som tror på Gud 
och inte gör vissa saker på grund av sin tro”. Kanske var det så folket på Jesu @d 
såg på fariséerna och de skriWlärda också? De som genom aJ detaljstyra livet 
reducerade tron @ll aJ främst handla om e@k, moral och yta och därmed 
bärmade sig från själva livet, samhället och verkligheten som de var en del av, 
och skapade eJ ouppnåeligt ideal som fick andra aJ känna sig underlägsna.  

I dagens något hårda och utmanade texter talar Bibeln @ll oss om en Gud som 
inte nöjer sig med aJ vi tror räJ eller framstår på eJ visst säJ. Vi läser om en 
Gud som vill djupare, närmre. En Gud som vill åt våra hjärtan och fördömer 
hyckleri. En Gud som vill påverka hela våra liv, vilket också inkluderar det vi gör, 
våra handlingar. En Gud som vill aJ vi tar plats i världen och arbetar för räJ, 
räeärdighet och uppräJelse av människor på samma säJ som han själv i tron 
på oss och kärleken @ll oss lät sig födas som eJ barn i eJ smutsigt stall, 
vandrade på dammiga vägar i Mellanöstern, undervisade och vidrörde såriga 
kroppar för aJ @llsist i slutet av siJ jordiska liv bli genomborrad av spikar och 
lida döden på eJ kors.  Genom dessa Guds handlingar kan vi tro, eWersom han 
genom dem visat aJ han tror på oss och älskar oss. AJ han i sin kärlek är 
genuin och ärlig. 

På samma säJ måste vi som har Kristus som förebild låta vår tro leda @ll 
handlingar så aJ också andra kan tro. Tro och handlingar står inte i motsats @ll 
varandra, de hör ihop, och de påverkar varandra på eJ dynamiskt säJ. Genom 
aJ leva ut vår tro i handling visar vi på vår tro och därmed på Gud. På så säJ 
växer också tron genom handling. 

När Jesus, några verser innan dagens evangelietext tar vid, svarar fariséerna 
och de skriWlärda på frågan om vilket som är det största budet svarar han med 
det dubbla kärleksbudet ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela diE hjärta 
och med hela din själ och med hela diE förstånd…Du skall älska din nästa som 
dig själv.”. Det är härifrån som vi måste ta avstamp, i kärleken! För kärleken 



bryr sig inte om de regler vi själva säJer upp, den hindrar oss inte, utan den går 
före lagen, eWersom den är själva kärnan av den. Vi läser ur första 
Korinthierbrevet hur deJa tar sig uJryck: ”Kärleken är inte stridslysten, inte 
skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar 
inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i oräEen men gläds 
med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 
Kärleken upphör aldrig.”  

AllteWersom jag fåJ växa i tro och levt lite mera har min tro gåJ från aJ vara 
väldigt svartvit @ll aJ anta en mer grå nyans, vilket inte på något säJ gjort den 
tråkigare. För liksom livet är tron på den levande Guden dynamisk och 
omformas genom erfarenheter och undervisning och tar ny gestalt i olika @der 
och situa@oner, utan aJ förlora varken siJ väsen eller sin radikalitet. Min bön 
och miJ hopp är aJ jag, ja, vi alla, i vår fortsaJa vandring med Jesus allt 
mindre får ses som människor som inte gör saker för aJ vi är kristna, @ll aJ ses 
som människor som gör saker för andra i den här världen för aJ vi älskar. 
Amen.  

Delande	

Sång: Psalm 840 - Jesus, Guds Son 
Jesus, Guds Son, du ljus i miJ inre, låt inte mörkret få tala @ll min själ. Jesus, 
Guds Son, du ljus i miJ inre, öppna mig för din kärlek och frid. :// 

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

Sång: Psalm 280 - Jesus, min Herre, dig vill jag älska 
1. Jesus, min Herre, dig vill jag älska, 
du som i döden älskade mig. 
Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, 
giva mig villigt, Herre, åt dig. 
Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, 
giva mig villigt, Herre, åt dig. 



2. Giv mig, o Jesus, mer av diJ sinne, 
gör mig barmhär@g, ödmjuk och mild. 
Giv mig mer kärlek, mod aJ försaka, 
djupt i miJ hjärta prägla din bild. 
Giv mig mer kärlek, mod aJ försaka, 
djupt i miJ hjärta prägla din bild. 

3. Tag mina händer, tag mina föJer, 
öga och öra tag, Herre kär. 
Hela miJ hjärta vill jag dig giva, 
Jesus, min Herre, din bloJ jag är. 
Hela miJ hjärta vill jag dig giva, 
Jesus, min Herre, din bloJ jag är. 

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

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt diJ namn bli helgat. 
Låt diJ 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 utsäJ oss inte för prövning,  
Utan rädda oss från det onda.  
DiJ är riket, 
Din är makten och äran, 
I evighet.  
Amen.  



Sändning	

Sändningsord - Ordspråksboken 4:23 
Mer än allt annat — vakta diJ hjärta, ty hjärtat styr diJ liv. 

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

Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte siJ ansikte lysa över oss och vare oss nådig 
Herren vände siJ ansikte @ll oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Amen.  

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

Gemensamt kyrkfika för den som vill 


