Gemensam Utomhusgudstjänst
31:a maj kl. 11:00

Pingstdagen
Den heliga Anden
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 200 - I denna ljuva sommar?d
1. I denna ljuva sommar1d gå ut, min själ, och glöd dig vid den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.
2. Av rika löv är grenen full, och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet än Salomo dig gläder
3. Nu växer säd för skördens 1d, och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt måH
oss människor så mycket goH var dag och stund bevisa.
4. När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar, då kan jag icke 1ga s1ll.
Min Gud, så länge jag är 1ll för livet jag dig tackar.
7. Liksom eH träd i sol och regn så låt min själv i Andens hägn få växa alla dagar,
den sommar som av nåd jag får. Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig
behagar.
Växelläsning ur psaltaren 104:27-31
Alla säHer siH hopp 1ll dig,
du skall ge dem föda i räH 1d.
Du ger dem, och de tar emot,
du öppnar din hand, och de äter sig mäDa.
Du döljer diH ansikte, och de blir förskräckta,
du tar ifrån dem deras ande, och de dör
och blir åter 1ll mull.
Du sänder din ande, då skapas liv.
Du gör jorden ny.
Må Herrens ära bestå för evigt,
må Herren glädja sig över sina verk.

Överlåtelsebön
Gud, med dig kan vi dela allt.
Därför beräHar 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 1ll mina tysta tankar.
–Tyst bön–
Sång - Möt mig nu som den jag är
Möt mig nu som den jag är. Håll miH hjärta nära dig.
Gör mig 1ll 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 aH vägen 1ll dig all1d är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss aH leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen
*Lovsång: Psalm 15 - Halleluja! Sjung om Jesus
1.Halleluja, sjung om Jesus, Han är den som spiran bär
Halleluja, hans är makten, hans allena segern är
Hör hur sångerna från Sion brusar som en mäk1g ﬂod
Jesus alla folk och stammar återlöste med siH blod
2.Halleluja, ingen ensam, ingen hjälplös, lämnats kvar
Halleluja, tron sin 1llﬂykt och siH ljus i Jesus har
Fast än skyar honom lyYe bort och ingen honom ser
Glömmer vi ej vad han lovat all1d skall jag bo hos er

3.Halleluja, du som bjuder syndare, 1ll bords med dig
Halleluja, öppnad famnen är för alla, också för mig
Över jordens vidd din förbön, genom dag och naH oss når.
Bed för mig inför din Fader, du som vid hans sida står
4. Halleluja, Konungarnas konung är du och förblir
Halleluja, Född av kvinna är du och du blev som vi
Stor din härlighet i himlen speglad över hav och jord
störst när ner bland oss du s1ger och oss mäHar vid diH bord
Bön för barnen
Någon leder i fri bön sedan stämmer vi alla in i barnbönen:

Gud som haver barnen kär, se 1ll 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.
Sång
DiH ord är en lykta för min fot, eH ljus på min s1g.
DiH ord är en lykta för min fot, eH ljus på min s1g. :// x2
Dagens bön
Kom Heliga Ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och
fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen
från evighet 1ll evighet. Amen.

Ordet
Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Jesaja 12:1-6
Den dagen skall du säga: Jag tackar dig, Herre…
Episteltexten Apostlagärningarna 2:1-11
När Pingstdagen kom var de alla samlade…
L: Så lyder Herrens ord
A: Gud, vi tackar dig
* Evangelietexten Johannesevangeliet 7:37-39
På hög?dens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade…

L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus
ReﬂekRon av Filip Nordin
”Är någon törs?g, så kom ?ll mig och drick. Den som tror på mig, ur hans
inre skall ﬂyta strömmar av levande vaDen”. Jesus talar 1ll folket under
Lövhyddofesten, den hög1d där judarna varje år påminner sig om
Israeliternas 40 år långa vandring genom öknen för länge sedan. ”DeDa
sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få” lägger
Johannes 1ll i siH evangelium.
Törsten är liksom alla känslor eH uHryck för något. Det är en indika?on på
aH vi saknar vätska i kroppen, en insikt om aH vi behöver dricka för aH
fylla på med vaHen för aH må bra, och en drivkraX 1ll aH få oss aH göra
det. När vi druckit för lite, varit i solen för länge, stressat, ä1t för mycket
salt eller socker blir vi törs1ga, och törsten driver oss mot målet aH ﬁnna
vätska aH släcka törsten med. Öknen är nog den plats vi mest förknippar
med törst, därför blir det extra starkt när Jesus talar om törst och levande
vaHen under Lövhyddofesten.
På samma säH kan jag känna en annan sorts törst när jag har pratat mer
om Gud än lyssnat 1ll honom. Då jag överkonsumerat Instagram istället
för aH be. Då jag lå1t oräHvisor passera mig utan aH göra något åt dem.
Den törsten tror jag är anden som indikerar aH något saknas, får mig aH
inse aH jag behöver något för aH bli hel och den som vill leda mig dit. Leda
mig 1ll 1ll s1llheten, bönen och Guds ord. Till förlåtelsen, försoningen och
samtalet med en broder eller syster i Kristus. Där Jesus väntar och vill fylla
på med levande vaHen så aH jag åter kan bli hel.
"Då hördes plötsligt från himlen eD dån som av en stormvind, och det
fyllde hela huset där de saD. De såg hur tungor som av eld fördelade sig
och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande”.
Liksom vinden märks först när vi känner hur den rör sig i håret, eller hör
hur den far mellan löven, märker vi anden först när den grabbar tag i oss
eller andra, tar boning i våra hjärtan och får oss aH leva ut evangeliet.
Anden är den som samlar, enar och förenar oss som valt aH följa Jesus och
dricka av det vaHen han har aH ge. Idag på kyrkans födelsedag, deHa år då
vår kyrkobyggnad fyller 50 år har den helige Ande lockat oss ut ur

kyrkobyggnaden 1ll de platser där vi idag beﬁnner oss. Vi får konkret
uppleva aH kyrkan inte är en byggnad, aH Gud inte kan stängas inne. Vi får
enade i den helige andes kraY ständigt låta oss ledas utåt för aH med
honom bli eH viHnesbörd för alla människor aH det ﬁnns något som kan
göra människan hel och någon som vill s1lla den där känslan långt inne
som ibland kan vara så svår aH beskriva.
Helige Ande, fyll våra hjärtan ?ll bredden. Låt oss ledas av vårt törstande
eXer dig och våga gå dit du leder oss. Hjälp oss aD se din närvaro i allt du
har skapat och värna om det, och låt oss med våra liv peka på dig. Amen.

Delande
Sång: Kristus, din Ande - Taizé

Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55
Allt har vi fåH av dig, Gud!
Hjälp oss aH inte glömma, aH liv och egendom är lån.
Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet.
Låt din värld fyllas av räHvisans ande och låt diH evangelium glädja många.
Amen.

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

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt diH namn bli helgat.
Låt diH 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 förlå1t dem som står i skuld 1ll oss.
Och utsäH oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
DiH är riket,
Din är makten och äran,
I evighet.
Amen.

Sä ndning
Sändningsord
1 Kor 10:17:EYersom brödet är eH enda är vi – fast många – en enda kropp, för
alla får vi vår del av eH och samma bröd.
Välsignelsens ord
Vi läser välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag:
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte siH ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände siH ansikte 1ll oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Sång - Må din väg gå dig ?ll mötes
Må din väg gå dig 1ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen
värma din kind och må regnet vaHna själens jord och 1lls vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://x2
Gemensamt kyrkﬁka

