
Gemensam Utomhusgudstjänst  

6 september kl. 11:00 
 

13:e söndagen efter Trefaldighet 
Medmänniskan 

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 177 - Pris vare Gud som låter

1. Pris vare Gud, som låter oss glada vakna opp
och över jorden åter en dag av nåd gå opp,
en dag, som skall försvinna lik den i går förgick;
o, må vi då besinna dess dyra ögonblick.

2. O, må vi noga märka vad Gud av oss begär
och med all trohet verka, så länge dagen är,
att icke syndens minne vårt hjärta förebrår
när aftonen är inne, och vi ej mer förmår.

3. Att gärna åt sin nästa råd, hjälp och glädje ge,
ej blott på eget bästa, men ock på andra se,
ej blott Guds vilja veta, men vandra i hans bud,
det är att kristen heta, det är att tjäna Gud.

5. Vår kraft, o Gud föröka, att vi med trofasthet
må först ditt rike söka och din rättfärdighet.
Då vill du nådigt skänka allt övrigt åt envar.
O, må vi det betänka i dag och alla dar.

 

Växelläsning ur Psaltaren 103:1–6
Lova Herren, min själ, 
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! 

Lova Herren, min själ, 
minns allt det goda han gör: 

han förlåter alla mina synder 
och botar alla mina sjukdomar, 

han räddar mig från graven  
och kröner mig med nåd och barmhärtighet, 



han fyller mitt liv med allt gott, 
och jag blir ung på nytt som en örn.

Herren handlar rättfärdigt 
och ger de förtryckta deras rätt.

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. 

  –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 12 - Brist ut min själ
1. Brist ut, min själ, i lovsångs ljud på denna glädjens dag
till tack för all den nåd som Gud så gränslöst rikt dig gav!
Ditt sinne vänd mot himlens höjd med glatt och ödmjukt mod.
Stäm in i helgonskarans fröjd och sjung att Gud är god.



2. Ja, Gud är kärlek, endast han
till den som tynges ner
de rätta orden tala kan
som tröst och styrka ger.
Åt syndare till salighet
han gav sin Son, sitt ord
och än i sin barmhärtighet
han dukar nådens bord.

3. Ja, Gud är kärlek, sprid det ut 
bland människor på vår jord,  
att alla jordens folk till slut 
får höra glädjens ord. 
Lär oss, o Gud, ditt ord i dag
med lydnad ta emot, 
och i ditt rikes tjänst oss tag,
o Herre Sebaot. 

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 
Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek 
och blev människa på jorden, 
stärk vår tro och öka vårt hopp,
så att vi fylls av kärlek till den mänsklighet som du älskar. 
Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.  
Amen



Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Jer. 38:7-13
Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset…

Episteltexten Rom. 12:16-21  
Bemöt alla lika…

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

* Evangelietexten Matt. 7:12
Jesus sade: ”Allt vad ni vill…” 
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus

Reflektion av Filip Nordin
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också 
göra för dem.” Den gyllene regeln. Orden som är så lätta att 
memorera och minnas, men så svåra att lära ut och att handla i 
enlighet med. Orden som får det att isa till i mitt inre varje gång jag 
går förbi en människa i nöd utan att göra något. Orden som så 
många har hört och kan, men som det är så svårt att se spår av i 
vår värld många gånger. Orden som är så allmänmänskliga och 
utbredda i flertalet kulturer och religioner, ospecifika för 
kristendomen, samtidigt som de är så radikala och för många 
kopplade till Jesus när han uttalar dem i Bergspredikan. Dagens 
evangelietext är en typisk sådan som vi behöver prata mindre om, 
och istället leva ut mer. Orden i texten behöver bli till kött i våra liv, 
på samma sätt som Ordet med stort O blev kött och levde mitt 
ibland oss, och blev det ultimata exemplet på hur vi ska behandla 
varandra. Det får vara vår ständiga bön och strävan dag efter dag. 

Vid sidan av att vara en uppmaning till oss att handla gott mot andra 
och att vara en sorts sammanfattning av det Gud vill säga till oss - 
”Det är vad lagen och profeterna säger” - tror jag också att den 
gyllene regeln genom sin allmänmänsklighet är ett spår av Gud som 
finns nedlagt i oss alla. Vi människor är skapade till Guds avbild 
som vi kan läsa om i Första Moseboks första kapitel, och det är klart 
att om det är så, så måste det ju ha satt avtryck i oss på flera olika 
sätt. Bland annat i hur vi tänker, handlar och vad vi rättar oss efter. 



För mig blir den gyllene regeln som är så utbredd geografiskt med 
ett ursprung utanför vår egen kontext, en inre längtan efter att göra 
gott och på så sätt ett vittnesbörd om Gud. Hans vilja, det lagen och 
profeterna talar om finns redan inom oss. Det kan dock ofta vara 
svårt att märka då vi som mänsklighet blivit duktiga på att täcka 
över detta Gudsspår, denna längtan, med synd och annan mänsklig 
oreda genom att vandra bort från Gud och varandra på vår egen 
väg. 

Genom att göra det Jesus säger här - att först blicka inåt och 
omfamna vår egen längtan efter att behandlas med respekt, 
barmhärtighet och kärlek - och sedan omsätta detta i handling 
gentemot våra medmänniskor återupptäcker vi vad Gud har lagt ner 
i oss och återvänder till att vandra på hans vägar. Vi återupptäcker 
också hur vi som individer ingår i en större gemenskap, att vi som 
människor finns till för varandra. Att vi är programmerade till att leva 
i gemenskap tillsammans med andra. 

Att behandla andra så som vi själva vill bli behandlade är ett 
kraftfullt verktyg. Paulus jämför det med att samla glödande kol på 
någons huvud. Varje gång vi handlar gott är det som att en liten bit 
glödande kol läggs på all den där bråten som ligger emellan oss och 
våra medmänniskor, oss och Gud och det han har lagt ner i oss. 
Med tillräckligt mycket glödande kol kommer detta att fatta eld och 
återuppväcka längtan att handla gott som finns nedlagd i oss alla. 
Och den längtan, den goda kraften är stark nog att besegra det 
onda, sprida hopp och bereda vägen till en bättre värld.

Herre, hjälp oss som församling att vara förebilder i att handla gott 
mot våra medmänniskor. Hjälp oss att uppmuntra alla goda 
handlingar och styrk oss i vår längtan efter dig med din heliga Ande. 
Amen.

Delande

Sång: Psalm 288 - Gud från ditt hus
1. Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld, så vill du vi skall leva.
Gud gör oss djärva!



2. Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor.
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.
Gud, gör oss fria!

3. Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att finna nya medel,
Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud gör oss kloka!

4. Människors krav skall pressa oss, 
och tvivel, oro och jäkt skall tynga våra sinnen.
Låt oss då känna att din kärlek bär oss.
Gud, gör oss glada!

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 96 - Öppna mig för din kärlek
1. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek strömmande genom mig.

2. Forma mig för ditt rike. Uppväck mig, ge mig liv.
Tag mig nu in i din lydnad. Herre, förvandla mig.

3. Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp och själ.
Låt mig ur döden få uppstå. Kristus du livet är.

4 .Omslut mig med din kärlek. Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek strömmande genom mig.

Sändningsord - 2 Tess. 2:16-17
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss 
och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och 
styrka er till allt gott i gärning och ord.

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 


