
Gemensam Utomhusgudstjänst  
12:e juli kl. 11:00 

Apostladagen 
Sänd mig! 

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 386 - Namnet Jesus vill jag sjunga 
1. Namnet Jesus vill jag sjunga,  sköna namn som ej förgår. 
Dig jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får. 
Till de unga, =ll de gamla har det namnet glädjebud. 
Det kan kalla, det kan samla vilsna barnen hem =ll Gud. 
Namnet Jesus, himlens hälsning, det miB hjärtas kärlek vann. 
I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. 

2. Namnet Jesus, skönt det klingar, låt det ljuda runt vår jord. 
Inget annat världen bringar hopp och tröst som deBa ord. 
För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr. 
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr. 
Namnet Jesus, himlens hälsning, det miB hjärtas kärlek vann. 
I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. 

3. Genom nöden, genom naBen lyser härligt Jesu namn. 
Seglaren på vida vaBen leder det =ll tryggad hamn. 
Och när sol ej mer skall vara Jesusnamnet lyser än, 
prisat av en tallös skara, prisat högt i himmelen. 
Namnet Jesus, himlens hälsning, det miB hjärtas kärlek vann. 
I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. 

Växelläsning ur psaltaren 40:6-12 
Stora är de =ng du har gjort, 
dina under, Herre, min Gud, 
 och dina planer med oss. 
 Ingen kan mäta sig med dig. 
Jag vill tala och beräBa om dem, 
men de är fler än jag kan räkna. 
 Slaktoffer och matoffer önskar du inte, 
 du har lärt mig aH lyssna. 
Brännoffer och syndoffer begär du inte, 
därför säger jag: Jag är här. 
I bokrullen står vad jag skall göra. 
 Gärna gör jag din vilja, min Gud, 



 jag har din lag i miH hjärta. 
Jag bär bud om din trofasta hjälp 
=ll den stora tempelskaran. 
 Jag håller inte Kllbaka mina ord, 
 det vet du, Herre. 
Jag =ger inte om din hjälp, 
aB du är trofast och räddar förkunnar jag. 
 Jag döljer inte din godhet och trohet 
 för den stora tempelskaran. 
Du, Herre, håller inte =llbaka 
din barmhär=ghet mot mig, 
din godhet och din trohet 
skall all=d bevara mig. 

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 =ll 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 =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 aB vägen =ll dig all=d är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss aB leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 
 
*Lovsång: 292A Pris vare Gud, pris vare Fadern 
1. Pris vare Gud, pris vare Fadern, 
hans Ande, hans Son.  
Saliga sjunger och =llber vi inför hans tron. 
Jublande ly]er vi här våra händer, 
sjunger den glädje som enighet tänder, 
ger dig vårt arbetes dag och vår tacksamhet handling och bön må bli eB. 

2. Pris vare Gud, pris vare Fadern, 
hans Ande, hans Son.  
Saliga sjunger och =llber vi inför hans tron. 
Jublande bär vi =ll dig våra böner, 
dig vill vi tjäna som döBrar och söner, 
skapa som du i vårt ringaste arbete -  
handling och bön må bli eB. 

3. Pris vare Gud, pris vare Fadern, 
hans Ande, hans Son.  
Saliga sjunger och =llber vi inför hans tron. 
Brödet och vinet vi frambär =ll bordet, 
tag våra gåvor, o du som har gjort dem, 
skicka oss sen =ll aB ena din mänsklighet, 
handling och bön må bli eB. 

4. Pris vare Gud, pris vare Fadern, 
hans Ande, hans Son.  
Saliga sjunger och =llber vi inför hans tron. 
Tack för den styrka, det liv du här gav oss, 
gör något nyB, något brinnande av oss, 
led oss aB bygga en värld av rä`ärdighet, 
handling och bön må bli eB. 



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. Amen.  

Ordet	
Ta gärna med din Bibel Kll gudstjänsten för aH kunna läsa och hänga med 
ordentligt i texterna. 

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

Dagens bön  
Himmelske Fader, som genom apostlarna lät evangelium nå ut i hela 
världen, ge oss mod aB bryta upp och följa Herren Kristus för aB med =llit 
och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen. 
 
Bibelläsning ur: 
Gamla testamentet Jeremia 1:4-10 
Herrens ord kom =ll mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig… 

Episteltexten Romarbrevet 16:1-7 
Jag vill lägga eH goH ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen… 

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

* Evangelietexten Markusevangeliet 3:7-19 
Jesus drog sig undan mot sjön Kllsammans med sina lärjungar… 

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

ReflekQon av Anneli Laak 
Jag tänker på dessa 12 apostlar som blev utvalda.  De var tolv olika 
människor. Människor med sina styrkor och svagheter och alla sina 
egenskaper som gjorde dem =ll det de var men ändå kunde Gud använda 



dem på eB eller annat säB. Sam=digt kunde de göra sina egna val i livet. 
Åtminstone jag tror aB de kunde det. 

I Jeremia 1:4–6 står det skrivet hur profeten blev kallad av Gud men han 
tyckte aB han var för ung för aB tala men Gud lovade aB ge honom de räBa 
orden, bara han går dit Gud sänder honom. DeBa skri]ställe hade en väldigt 
speciell betydelse för mig. Som ung kristen fick jag deBa citat skrivet på eB 
kort av mina kristna vänner. Jag tyckte aB dessa ord var uppmuntrande. Som 
ung vuxen hade jag inte så mycket kunskap, livserfarenhet och jag hade bara 
en viss förståelse för mina egna möjligheter och begränsningar men jag hade 
mera tro. Jag visste hur det var aB flyBa från landsbygd =ll stad men jag hade 
ingen aning hur det är aB lämna allt och flyBa =ll eB annat land men ändå 
trodde jag aB skulle åka utomlands och dela min tro med andra – jag som 
aldrig ha] någon bra förmåga aB prata inför folk – varken då eller nu. Ändå 
kände jag aB Gud vill sända mig någonstans och med en uppgi]. Det fanns 
ingen fråga om vad jag kan eller inte kan. Senare, när det väl uppstod en 
möjlighet aB komma =ll Sverige så ville jag gärna göra det – jag trodde aB 
här skulle jag dela min tro och vara en del av kristen gemenskap fastän jag 
varken var det mest lämpligaste eller ens utvald av andra för denna uppgi]. 
Ändå kände jag aB jag ville göra det. Det blev inte som det var tänkt men 
Gud ledde =ll något annat. 

Jag har o]a blivit inspirerad av predikningar om olika människor kallelser i 
Bibeln – hur de blivit kallade fastän de är de mest olämpliga man kan hiBa. 
Om man =Bar med mänskliga ögon. Ändå är Guds plan något större. Konsten 
är aB se och hiBa där man behövs mest och där man gör mest nyBa vid en 
viss =dpunkt. Jag önskar o]a aB skulle fortsaBa en sådan tro som jag hade 
som tonårig och ung vuxen – som inte =Bade på vad jag kan göra utan vad 
Gud kan göra e]ersom Guds har eB annat perspek=v. Frågan är om 
villigheten aB gå dit Gud vill aB vi ska gå ökar eller minskar med =den? Låt 
det vara vår bön: 

Gud visa oss vägen. Låt oss se oss själva, alla situaKoner och omvärlden med 
andliga ögon och hjälpa aH se var och hur vi kan tjäna dig på bästa säHet 

gör oss villiga aH göra det. Visa oss vart du vill sända oss.  



Delande	

Sång: 89 Se jag vill bära diH 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 =ll 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, =ll 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 

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: 834 I min Gud 
I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt. 
Han har öppnat för mig en väg, 
och byB min ängslan i jubelsång, 
och byB min ängslan i jubelsång. 

Förbönsstund 
Vi får be Kllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår 
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aH dela med dig av det 
som hänt i diH liv med Gud senaste Kden, eller eH förbönsämne. Vi avslutar 
sedan med aH 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 förlå=t dem som står i skuld =ll 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 - Johannesevangeliet 15:15 
Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag 
kallar er vänner, därför aB jag har lå=t er veta allt vad jag har hört av min fader. 
 
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 =ll oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Amen.  

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

Gemensamt kyrkfika för den som vill


