
Gemensam Utomhusgudstjänst  

13 september kl. 11:00 
 

14:e söndagen efter Trefaldighet 
Enheten i Kristus 

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 lyfter,
fågelsång över vaknande jord.
Tacka för sången, tacka för ljuset
och ljusets källa som är Guds ord.

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 95:1–7
Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!

Låt oss träda fram inför honom  
och tacka,
hylla honom med sång och spel!

Ty en stor Gud är Herren,
en stor konung över alla gudar.

I hans hand är jordens djup,
och bergens toppar är hans.

Hans är havet, som han har gjort,
och fasta landet,  
som hans händer format.

Kom, låt oss falla ner och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud
och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Överlåtelsebön
Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och 
utplånar världens alla synder, jag ber dig: rena mig, så blir jag ren, 
hela mig, så blir jag hel, drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.

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



  –Tyst bön–

Kyrie - Herre förbarma dig

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

Tackbön 
Livets Gud,  
tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek. 
Amen

*Lovsång: Psalm 4 - Hela världen fröjdes Herran
 
1.Hela världen fröjdes Herran
Tidigt och av hjärtans grund
Kom från orter när och fjärran 
Ni som står i hans förbund
Träd nu fram med lust och fröjd
Lovsjung Gud i himmelshöjd

3. Tacka honom i hans portar
Lovsjung i hans tempelgård
Samlas hit från alla orter
Prisa den som oss har vård
Han oss nådig är och blid
Trofast intill evig tid

2. Till sitt folk han oss har skapat

Oss bevisat mycken nåd

Frälsat det som var förtappat 

Och är den som med oss står

Vill oss en gång föra in

Uti himlaglädjen sin



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

Sång 
Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. 
Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. :// x2

Dagens bön 
Gud vår Fader, som i Kristus vill göra oss till ett,  
väck oss, så att vi inte finner oss i den splittring  
som kränker din kärlek
och driver bort människor från din kyrka. 
Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
Amen

Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Amos 9:11-15  
Den dagen skall jag resa upp…

Episteltexten Första Kor. 1:10-13  
I vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er…

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

* Evangelietexten Joh. 17:18-23
Jesus sade: ”Liksom du har sänt mig till världen…” 
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus



Reflektion av Markus Landgren
Om ekumenik, enhet och enighet i kyrkan och församlingen. 
Första onsdagen varje månad möts vi ledare för de kristna församlingar som är 
med i Järfälla Kristna råd (JKR). Då ber vi tillsammans för vår kommun, och för 
varandra. Vi ber för Aspnäskyrkans församling, Heliga trefaldighets katolska 
församling, för Jakobsbergskyrkans församling, för St. Jakobs ortodoxa församling, 
för Järfälla församling av Svenska kyrkan, och så brukar vi lägga till att vi ber för 
alla de som samlas i Jesu namn för att ära Honom. För det finns förstås fler kristna 
i Järfälla än de som samlas i nämnda församlingar. I torsdags hade vi passande 
nog årsmöte I JKR. Det är ett viktigt tillfälle att ses och med utgångspunkt i våra 
stadgar se framåt och planera för hur vi tillsammans kan få förkunna evangeliet i 
Järfälla, som det står i JKR’s stadgar.  

I vår egen församlingsordning står att vi ”vill arbeta för enhet med andra 
kristna på samma ort genom gemenskap i gudstjänstliv, nattvard, evangelisation 
och diakoni.” Equmeniakyrkans Teologiska grund, uttrycker att kyrkan i en splittrad 
värld ”vill vara ett tecken på en gemenskap som har sin grund i den enhet som 
finns i Gud treenig. Genom de kristnas enhet skall världen tro.”

Den här söndagen med temat Enheten i Kristus kallas ibland för ”ekumenik-
söndagen”, och  grundvalen för vår församlings och vårt samfunds ekumeniska 
strävan står att finna i Jesu förbön, som vi läste ett stycke ifrån i dagens 
evangelietext. ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och 
jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” 
Ordet ekumenik kommer från grekiskans ”oikoumene” som kan översättas med 
”den bebodda världen”. Ordet är bildat av ”oikos” som betyder hus och ekumenik 
kan alltså beskrivas som att leva tillsammans i samma hus. Alla som prövat att leva 
i samma hus vet att det aldrig är helt friktionsfritt. Detta gäller förstås så väl när vi 
möts från olika kyrkor och som när vi möts i församlingen. Just därför är 
utgångspunkten så viktig -  att vi lever i samma hus, och som Jesus säger lite 
tidigare i sitt avskedstal av vilket förbönen är en del - att vi är grenar, som hör ihop 
med och hämtar vår kraft från Jesus som är vinstocken (Joh 15:1-10). 

Jag hör då och då folk uttrycka hur svårt det är att känna samhörighet med 
andra kristna. På senare tid kan det t.ex. handla om olika ställningstaganden i 
politiska frågor. Att sådana här slitningar inte är något nytt får vi läsa om i dagens 
episteltext där Paulus skriver till församlingen i Korinth som delat upp sig i olika 
läger och Paulus uppmanar dem att hålla samman. För skulle Kristus blivit delad ? 
Där tror jag motgiftet mot splittringen finns, i mötet med Jesus. När vi samlas i bön 
och gemenskap, och tillsammans möter Jesus i Ordet och sakramenten påminns vi 
om vilka vi är; splittrade, och av Gud älskade människor i behov av nåd och 
helande, och vi påminns om vem Han är; hel och helig, frälsande och helande. I 
mötet som börjar med vår egen vilja att frivilligt böja knä inför Jesus och lita på 
honom får vi bli upprättade, och styrkas av den heliga anden till att se allt klarare 
hur den enhet ser ut där Jesus är Herre. Att vara kristen är att bli del av den 
världsvida familj som är Guds kyrka, och bo i den del av det gemensamma hemmet 
som är den lokala församlingen, huset som har Jesus som hörnsten. Och just när vi 
har svårt att förstå varandra, tror jag att vi behöver välja gemenskapen, välja att 



fortsätta mötas, att dela vinet och brödet, och när tillfälle uppstår våga vara ärliga, 
lyssna och verkligen söka förstå varandra. 

När jag tänker på gemenskapen i kyrkan och i församlingen återkommer jag 
ofta till en sång som jag lärde mig som barn. Dess innehåll och betydelse växer 
inom mig för varje år som går. Jag vill minnas att sjöng den nog på Gudstjänsten då 
jag blev välkomnad som pastor här i församlingen för ett drygt decennium sedan 
och den får avsluta dessa tankar om ekumenik, enhet och enighet i kyrkan och 
församlingen; en påminnelse och uppmaning från Jesus själv till oss alla denna 
ekumenik-söndag. 

Vi ska älska varann, vi ska hjälpa varann, glädja trösta och förlåta varann, och vi 
ska va’ tillsammans så att alla kan se, att Jesus lever än. Vi är alla grenar i samma 
träd, vi är delar i samma kropp. För Gud är vår Far och vi är hans barn, vi är syskon 
i Guds familj. 

Låt oss be: Herre Jesus Kristus, du som bad till din himmelske Fader  
att alla som tror på dig skulle vara ett med varandra,  
liksom du är ett med din Fader.
Lyssna i nåd till oss som nu ber som du har lärt oss genom ditt föredöme:
Församla alla, som bekänner ditt namn och som med ord och gärningar vittnar om 
dig. Du ensam är allas vår Frälsare. Förena oss med varandra,  
så att vi med en mun och ett hjärta förhärligar och prisar dig, 
tillika med Fadern och den heliga Anden, nu och i all evighet. 

Bön av Johannes Chrysostomos (347-407 e.kr.)
Delande
Sång: Psalm 61 - Lågorna är många
1. Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus,
lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom!

2. Grenarna är många, trädet är ett, trädet Jesus Kristus,
grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom!

3. Gåvorna är många, Anden är en, finns i Jesus Kristus,
gåvorna är många, Anden är en, vi är ett i honom!

4. Tjänsterna är många, Herren är en, Herren Jesus Kristus,
tjänsterna är många, Herren är en, vi är ett i honom!

5. Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu Kristi kyrka,
lemmarna är många, kroppen är en, vi är ett i honom!

Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55



Kristus, vi kan ge därför att du först har gett. Visa oss mer av den glädje 
som finns i att ge, att dela och att ta emot.
Vi ger nu av våra pengar, men också av oss själva, av vår kärlek, vår 
omsorg, vår omtanke och vår begåvning, till dig och till varandra.
Amen.

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

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt 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 förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, 
Utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket,
Din är makten och äran,
I evighet. 
Amen. 

Sändning
Sång: Psalm 410 - Gud har oss skapat
1. Gud har oss skapat det är vår grund,  
vårt liv får mening i Guds förbund.  
Vår Herre Jesus gav allt för oss,  
från ondskans välde befriar oss. 
Kärleken segrar trots ondskans makt.
Jesus är Herre, som själv han sagt.
Vi lyfter blicken mot himlen opp.
Gud ger oss framtid, Gud ger oss hopp.



2. Guds gode Ande som livet ger,
är alltid när oss och under sker.
Om liv och frihet vi budskap bär,
med glädje vittnar om frälsning här.
Kärleken segrar trots ondskans makt…

3. I Guds församling, en öppen famn, 
får vi gemenskap i Jesu namn.
Det är en nåd att få vara med, 
som grenen växa i livets träd.  
Kärleken segrar trots ondskans makt…

4. Hur tiden skiftar vi säkert vet 
Guds rike segrar i evighet. 
Vi följer Herren som allt gör nytt,  
i tjänst och lovsång tills morgon grytt.  
Kärleken segrar trots ondskans makt…

Sändningsord - Rom. 16:5,13
* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter 
Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre 
Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all 
glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige 
Andes kraft.  

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

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

Gemensamt kyrkfika för den som vill 


