
Gemensam Utomhusgudstjänst  
10:e maj  

 

5:e söndagen i påsktiden  
Att växa i tro 

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




Inledning  
Låt oss fira gudstjänst i Faderns och sonens och den helige Andes namn. 
Amen. —> Vandring i bön och tystnad för vår kommun 

Sång: Herre, visa mig vägen (Taizé) 

Växelläsning ur psaltaren 
Sjung 4ll Herrens ära, sjung en ny sång, 
ty han har gjort underbara 4ng 

Han vann seger med sin starka hand,  
med sin heliga arm 



Herren har visat a= han räddar,  
folken fick skåda hans seger. 
Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. 
Hela jorden har se< a< vår Gud räddar. 
Hylla Herren, hela världen,  
brist ut i jubel och sång! 
Sjung @ll lyra för Herren,  
låt lyrans strängar klinga! 
Blås i trumpeter och horn,  
hylla konungen, Herren! 
Havet skall brusa och allt det rymmer,  
världen och alla som bor i den. 
Floderna skall klappa händer,  
bergen skall jubla 4llsammans. 

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 @ll mina tysta tankar.  

  –Tyst bön– 

Sång:  
Möt mig nu som den jag är. Håll mi< 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 Andens namn. 

Tackbön  
Livets Gud,  
tack för a< vägen @ll dig 



all@d är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss a< leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 

Lovsång 

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.  

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



Bibelläsning 
Gamla testamentet Jes 57:15-16 
Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet 
och vars namn är heligt: 
Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. 
Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraT. 
Jag skall inte ständigt hålla räfst,  
inte vredgas för evigt — 
då skulle livsanden förgås, de levande väsen jag skapat. 

Episteltexten Gal 5:13-18 
Ni är ju kallade @ll frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge kö<et något 
@llfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfa<as i de<a enda 
bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i 
varandra är det fara värt a< ni gör slut på varandra.Nej, säger jag, låt er 
ande leda er, så ger ni aldrig eTer för kö<ets begär. Kö<et är fiende @ll 
anden och anden @ll kö<et. De två ligger i strid så a< ni inte kan göra det 
ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. 

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

Evangelietexten Joh 17:9-17 
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har ge< mig, 
eTersom de är dina. Allt mi< är di< och allt di< är mi<, och jag har 
förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i 
världen och jag kommer @ll dig. Helige fader, bevara dem i di< namn, det 
som du har ge< mig, så a< de blir e<, liksom vi är e<. Medan jag var hos 
dem bevarade jag dem i di< namn, som du har ge< mig. Och jag skyddade 
dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriTen 
skulle uppfyllas. Nu kommer jag @ll dig, men de<a säger jag medan jag är i 
världen, för a< de skall få min glädje helt och fullt. Jag har ge< dem di< 
ord, och världen har hatat dem därför a< de inte @llhör världen, liksom 
inte heller jag @llhör världen. Jag ber inte a< du skall ta dem ut ur världen 
utan a< du skall bevara dem för det onda. De @llhör inte världen, liksom 
inte heller jag @llhör världen. Helga dem genom sanningen; di< ord är 
sanning.  

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



Reflek4on   
av Markus Landgren 

Vad har få< din tro a< växa?  
När jag själv funderar över den frågan, närmandes min 40:e födelsedag så minns jag 
många människor, stunder och @llfällen. Jag kommer a< tänka på min salig pastor 
Carl-Olof som barnvälsignade mig i Mariestad, familjeandakterna under min 
uppväxt, min all@d trygga pastor Lars som döpte mig som 13-åring. Jag minns 
lägerledaren P-O som på bad för mig på mi< första tonårsläger, en kvällsandakt i 
slutet av en innehållsrik vecka på lägergården Dagstorp i Småland; mina vänner 
Daniel och David med vilka jag diskuterade mig igenom tonåren om allt mellan 
himmel och jord; församlingens diakon Margrete som lärde mig a< lyssna på andra 
när vi hade bibelsamtal med ungdomsgruppen, min gymnasiekamrat Elin som 
vågade stå upp för sin tro i klassrummet, på Farfar , som när jag och min bror bodde 
med honom några veckor när familjen var mellan två boenden berä<ade om sin 
aTonbön och hur han varje kväll bad för alla oss barnbarn a< vi skulle bli bevarade i 
tron; Per-Anders från Göteborgs södra skärgård som jag mö<e i e< korridorskök på 
studentboendet och som med en ödmjuk värme funderade med mig om hur det 
kristna livet kunde ta sig u<ryck, och så där skulle jag kunna fortsä<a a< med namn 
och händelser, där jag få< dela e< stycke liv med människor som bjudit in och bjudit 
@ll, orkat med och funnits där, som hjälpt min tro a< växa. 
 
Dagens evangelietext är hämtad ur det som brukar kallas Jesu avskedstal. Det är den 
gamle Johannes som skriver mot slutet av det som blev hans liv här på jorden. Han 
kunde se @llbaka på e< innehållsrikt liv, minnas hur alla fantas@ska händelserna som 
få< honom a< lämna allt och följa Jesus som ung man, hur kyrkan fö<s på 
pingstdagen och sedan spridit sig ut över världen.  Och nu skriver han kanske särskilt 
med tanke på de som inte varit med när allt började, men som kommit @ll tro, och 
som får utstå förföljelse för Jesu skull. Och jag minns fak@skt när just det här 
bibelordet - Jesus avskedstal - blev levande för mig, en insikt som jag sedan burit 
med mig och som burit mig!  Avsni<et är en del av själva avslutningen av talet och 
det var när jag läste v.20 som pole<en trilla ner. ”Men inte bara för dem ber jag utan 
också för alla som genom deras ord tror på mig.” Där och då kunde jag liksom se hur 
Jesus bad för just mig vid namn – jag som ju kommit @ll tro genom en massa 
människors vi<nesbörd som blivit mig @ll välsignelse i en obruten kedja av lärjungar 
enda @llbaka @ll just den stunden i historien då Jesus bad sin förbön för mig – och för 
dig! För y<erst är det så vi växer i tro, genom Jesu bön för oss! 
  



Låt oss be: Gud tack för allt det goda du har ge< oss och för allt det goda du vill 
fortsä<a a< ge oss i tron på Jesus Kristus. Led oss med din Heliga Ande så a< vi i vår 
församling hjälper varandra a< växa i tron på dig så a< di< eviga liv och di< rike får 
växa i och genom oss @ll välsignelse för den värld som du älskar. Vi ber så i Jesu 
namn. Amen. 

Kollekt: Swish 123 123 71 55 

Sång: Psalm 162 Som sol om våren sUger,  vers 1, 2, 4, 6  
(samma melodi som Den blomsterUd nu kommer) 

1. Som sol om våren s@ger i makt mot himlens höjd och all naturen viger 
@ll livets nya fröjd, i själens riken Anden går fram med vårens bud: nu 
brister alla banden, nu skapar livets Gud. 

2. Som elden guldet renar, så Andens hela glöd med själen sig förenar. Vår 
synd blir glömd och död. O salighet och fruktan när Anden kommer när. O 
nåderika tuktan, o eld, som allt förtär.  

4. Du höga kraT, jag längtar åt dig a< giva mig. Min ande törstar, trängtar 
a< bliva e< med dig. Din kärleks eld låt tändas, skriv i mi< bröst din lag. 
Min död i liv låt vändas, min na< bli salig dag. 

6. Du klara gudomslåga, du sol som vår vigt in, Guds svar på livets fråga, i 
våra själar brinn. O kon a< nu oss vida @ll liv som död ej vet, men utan 
gräns skall s@ga mot okänd härlighet.  

Förbönsstund 
Vi får be Ullsammans högt, eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, 
för vår församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig också fri aX dela 
med dig av det som hänt i diX liv med Gud senaste Uden, eller eX 
förbönsämne.   

Vi avslutar med aX 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 förlå@t dem som står i skuld @ll oss. 
Och utsä< oss inte för prövning,  
Utan rädda oss från det onda.  
Di< är riket, 
Din är makten och äran, 
I evighet. 
Amen.  

Sändningsord  
Filipperbrevet 1:6 
”och jag är övertygad om a< han som har börjat e< go< verk hos er också skall 
fullborda det @ll Kris@ Jesu dag” 

Välsignelsens ord  
Vi läser och ber Ullsammans: 

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

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


