Gemensam Utomhusgudstjänst
19:e juli kl. 11:00

6:e söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
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 298 - Gud, di@ folk är vandringsfolket
1. Gud, di) folk är vandringsfolket, själv du mi) ibland oss går.
Du oss leder, du oss stärker, när vår väg blir lång och svår.
Bröd från himlen, bröd från himlen
ur din fadershand vi får, ur din fadershand vi får
2. Låt kristallklar källan strömma med det va)en som ger liv.
Bli vår eldstod under na)en och om dagen molnstod bli.
Starka klippa starka klippa,
var vår Dllﬂykt och vår frid, var vår Dllﬂykt och vår frid.
3. När jag når de mörka va)en, över dem skall färdas ut.
Räds jag ej, på andra sidan ﬁnns en värld av sång och ljus.
Där skall lovsång, där skall lovsång
sDga stark som havets brus, sDga stark som havets brus.
Växelläsning ur psaltaren 15:1-5
Herre, vem får gästa di) tält?
Vem får bo på di) heliga berg?
Den som lever oförvitligt och gör det rä@a
och är sann i tal och tanke.
Den som inte går med förtal,
inte vållar sin nästa skada
och inte smädar sin granne.
Den som föraktar den förkastlige
men ärar dem som fruktar Herren.
Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.
Den som inte ger lån mot ränta
och inte kan mutas a) fälla en oskyldig.
Den som handlar så står allDd trygg.
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 Dll mina tysta tankar.
–Tyst bön–
Sång - Möt mig nu som den jag är
Möt mig nu som den jag är. Håll mi) hjärta nära dig.
Gör mig Dll 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 a) vägen Dll dig allDd är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss a) leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen
*Lovsång: 336 - Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
1. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång,
jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös,
jag vill tacka för allt go) du gjort.
Jag vill göra mi@ liv Mll en lovsång Mll dig,
där var ton skall en hyllning Mll dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag Mll din ära.
2. Ingen annan är värd a) besjungas,
endast du, Herre, äger min sång,
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång.
Jag vill göra mi@ liv…

3. Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid,
Herre öppna på ny) mina ögon,
så jag ser a) hos dig är min frid.
Jag vill göra mi@ liv…
Bön för barnen
Någon leder i fri bön sedan stämmer vi alla in i barnbönen:

Gud som haver barnen kär, se Dll 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 Mll gudstjänsten för a@ kunna läsa och hänga med ordentligt i
texterna.

Sång
Di) ord är en lykta för min fot, e) ljus på min sDg.
Di) ord är en lykta för min fot, e) ljus på min sDg. :// x2
Dagens bön
O kra_ens Gud, som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan, så
a) vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son Jesus Kristus, vår
Herre. Amen.
Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Första Kungaboken 19:19–21
Elia gick därifrån. När han fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde...
Episteltexten Första Korinthierbrevet 9:19–26
Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig Mll allas slav…
L: Så lyder Herrens ord
A: Gud, vi tackar dig
* Evangelietexten Lukasevangeliet 9:51–62
När Mden var inne för hans upptagande Mll himlen vände han sina steg…
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus

ReﬂekNon av Margareta Wredenberg
Vi tror o_a a) lärjungaskap och e_erföljelse innebär a) man är i ständig
rörelse, a) man ständigt följer e_er. A) det ständigt händer oväntade saker.
Åtminstone har jag o_a tro) det. Församlingar ska växa, vi kallas Dll olika delar
av vårt land eller av världen, vi får vara med om a) människor kommer Dll tro.
Förvisso är de)a en del av både lärjungaskapet och e_erföljelsen. Men
lärjungaskap handlar om hur vi lever – inte bara om vilka beslut vi fa)ar, eller
vad vi tror, utan om e) förhållningssä) Dll Dllvaron. Det handlar om a) ”stanna
upp”!
I Johannesevangeliet möter vi två av Johannes Döparens lärjungar som
kommer Dll Jesus och säger: ”Rabbi var bor du?” Jesus svarar: ”Följ med och
se!” Och de stannar hos honom resten av dagen. Lärjungaskap hör ihop med
de)a stannande, a) dröja kvar. Längre fram i Johannesevangeliet ﬁnns orden:
”Bliv kvar hos mig” och ”Bli kvar i min kärlek”. Lärjungaskapet är alltså inte e)
sporadiskt Dllstånd utan en relaDon som pågår utan avbro) även i
skymundan… Om vi ska förstå ordet lärjungaskap och e_erföljelse måste vi
förstå orden ”stanna kvar hos”, förbli och dela, den här varakDgheten i a) vara
Jesu lärjunge. Jesus säger också ”där jag är kommer också mina lärjungar a@
vara” och det är ”nära Fadern”. Vi stannar hos honom och följer honom för a)
vara vid Faderns hjärta.
Jag läser åter igen boken av Rowan Williams, ”Vara lärjunge” och blir mycket
inspirerad av denna bok. Han skriver bland annat a) ”det är lä@ a@ missa Gud
när civilisaMonen kastar om”. Alltså a) tappa rohästet och riktningen. Det
poliDkerna uppmanar oss Dll en dag förkastar man något senare. Det är vikDgt
a) stå för det man tror på och vara trogen. Medvetet lärjungaskap försöker
utveckla det som hjälper dig a) INTE missa Gud, missa Jesus Kristus, vid
civilisaDonens uppbro), eller något annat.
Låt oss stanna några minuter och reﬂektera inför den kommande hösten och
våren. Vi vet a) vårt klimat står inför svåra utmaningar mänskligheten är
hotad, en del säger a) det är kört. Många människor är på ﬂykt, men hoppet
ﬁnns: låt oss inte glömma a) stanna upp och lyssna och se. Min bön är Låt mig
stanna upp och förbli i Guds kärlek. Vi ber:
Må@e denna pandemi som lamslagit vår värld släppa si@ grepp – och låt
människor befrias från sin oro. Må@e ﬂer slippa Mgga – men aldrig förbjudas.
Må@e ﬂer upptäcka vilken fantasMsk värld vi lever i – men kunna njuta av den
på hemmaplan.

Må@e ﬂer få leva i en varm gemenskap – men inte på grund av växthuseﬀekt.
Må@e ﬂer få vara friska - men få god vård när det behövs. Amen.

Delande
Sång: 189 - Bliv kvar hos mig
1. Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när.
Bliv kvar, o Herre, snart är na)en här.
Då allDng annat sviker och bedrar,
du ende trogne tröstare, bliv kvar.
2. Som drömmar ﬂyr, så ilar våra år.
All jordens glädje likt en ﬂäkt förgår.
Allt hastar hän mot sin förvandling snar.
Du är densamme, bliv du hos mig kvar.
3. Ej blo) en blick, e) ord jag beder om.
Nej, som Dll Emmaus du fordom kom
och sorgsna bröders tunga börda bar,
kom, ej a) gästa blo), bliv hos mig kvar.
4. Du ensam kan betvinga mörkrets hot
och giva styrka a) stå frestarn mot.
Var stund din närhet jag av nöden har;
i köld, i sol bliv, Herre, hos mig kvar.
6. Ej fruktar jag, då du är när i nåd.
Då viker smärtan, aldrig fa)as råd,
av gravens fasa ej e) spår är kvar,
och döden mist sin udd, när dig jag har.
7. Di) kors skall skina för min blick, när sist
jag somnar in, o Herre Jesus Krist.
Då viker na)en, morgon bräcker klar.
I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar.
Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55
Allt har vi få) av dig, Gud!
Hjälp oss a) inte glömma, a) liv och egendom är lån.
Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet.

Låt din värld fyllas av rä)visans ande och låt di) evangelium glädja många.
Amen.
Sång: Psalm 288 - Gud, från di@ hus
1. Gud, från di) hus, vår Dllﬂykt du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar.
E) med din värld, så vill du vi ska leva.
Gud, gör oss djärva!
2. Ly_ oss, o Gud, ur våra tröga vanor.
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kra_ a) älska.
Gud, gör oss fria!
3. Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi a) 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 a) din kärlek bär oss.
Gud, gör oss glada!
Förbönsstund
Vi får be Mllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri a@ dela med dig av det
som hänt i di@ liv med Gud senaste Mden, eller e@ förbönsämne. Vi avslutar
sedan med a@ 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 förlåDt dem som står i skuld Dll oss.
Och utsä) oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
Di) är riket,

Din är makten och äran,
I evighet.
Amen.

Sä ndning
Sändningsord - Romarbrevet 12:2
Anpassa er inte e_er denna världen, utan låt er förvandlas genom
förnyelsen av era tankar, så a) ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det
som är go), behagar honom och är fullkomligt.

Välsignelsens ord
Vi läser välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag:
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte si) ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände si) ansikte Dll oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Sång - Må din väg gå dig Mll mötes
Må din väg gå dig Dll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen
värma din kind och må regnet va)na själens jord och Dlls vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://
Gemensamt kyrkﬁka för den som vill

