Gemensam Utomhusgudstjänst
5:e juli kl. 11:00

4:e söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
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 285 - Det ﬁnns djup i Herrens godhet
1. Det ﬁnns djup i Herrens godhet,
och dess gränser ingen ser.
Det ﬁnns värme i hans domslut,
mer än någon frihet ger.
Det ﬁnns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det ﬁnns glädje bortom graven
och en fram?d full av sång.
2. Det ﬁnns nåd för nya världar,
mycket större än den här,
nya skapelser och ?der,
nåd för allt som blir och är.
Det ﬁnns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det ﬁnns glädje bortom graven
och en fram?d full av sång.
3. Gud, för uppbroE och förvandling
lär oss glömma bort vårt jag.
Driv oss ut aE bygga broar
?ll en okänd morgondag.
Det ﬁnns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det ﬁnns glädje bortom graven
och en fram?d full av sång.
Växelläsning ur psaltaren 62:2-9
Bara hos Gud ﬁnner jag ro,
från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Hur länge skall ni ansäEa mig,
samfällt storma an

som mot en lutande vägg,
en fallfärdig mur?
De har enats om aE störta ner mig.
De älskar svek,
med munnen välsignar de,
men i siE hjärta förbannar de.
Bara hos Gud ﬁnner jag ro,
från honom kommer miE hopp.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min ?llﬂykt, min starka klippa.
SäE all?d din lit ?ll honom, du folk,
öppna diE hjärta inför honom.
Gud är vår ?llﬂykt.
Överlåtelsebön
Gud, med dig kan vi dela allt.
Därför beräEar 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
Möt mig nu som den jag är. Håll miE 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 Andes namn.
Tackbön
Livets Gud,
tack för aE vägen ?ll dig all?d är öppen genom Jesus Kristus.

Hjälp oss aE leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen
*Lovsång: 703 - Jorden är Herrens
1. Jorden är Herrens och allt som är därpå,
markens lilja och stadens ljus,
drivhjulets sång och gatans brus,
vetandets hunger och skapandets lust:
all?ng är hans och liv av hans liv
längre än alla tankar gå.
2. Jorden är Herrens, och alla är vi eE,
färdas samman på ?dens ﬂod;
solen går upp för ond och god:
ingen får leva och dö för sig själv,
större än all?ng är kärlekens tjänst,
skapelsens bön och hjärtats räE.
3. Jorden är Herrens, och stort hans kärleksbud:
vänta nära in?ll varann
tåligt hans lö[es morgonland
bära ?ll andra försoningens tröst,
vaka och bedja och leva hans frid
sjunga och spela inför Gud.
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. Amen.

Ordet
Ta gärna med din Bibel Lll gudstjänsten för aM kunna läsa och hänga med
ordentligt i texterna.

Sång
DiE ord är en lykta för min fot, eE ljus på min s?g.
DiE ord är en lykta för min fot, eE ljus på min s?g. :// x2

Dagens bön
Barmhär?ghetens Gud, som uppräEar och förlåter, befria oss från vår lust
aE döma och fördöma både oss själva och andra. Låt nådens ord förvandla
våra hjärtan och vår värld genom Jesus Kristus. Amen.
Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Hesekiel 18:30-32
Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en eQer hans gärningar…
Episteltexten Galaterbrevet 6:1-7
Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse…
L: Så lyder Herrens ord
A: Gud, vi tackar dig
* Evangelietexten Lukasevangeliet 6:36-42
Var barmhärLga, så som er fader är barmhärLg…
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus
ReﬂekTon av Maria Sommar
När jag var tonåring gjorde vi musikalen Godspell i Jakobsbergskyrkan.
Handlingen skildrar Jesu liv. EE starkt minne som jag har från musikalen är en
scen när Jesus möter en kvinna som anklagats för äktenskapsbroE. De
skri[lärda och fariséerna försökte säEa Jesus på prov och få något aE anklaga
honom för. Enligt lagen skulle hon stenas. De frågade honom upprepade
gånger: Vad säger du? Svaret Jesus gav var ”Den av er som är fri från synd skall
kasta första stenen på henne”. Alla gick de därifrån, en e[er en och kvar blev
Jesus med kvinnan. Ingen dömde henne.
Jag har sedan dess burit med mig det bibelordet som eE starkt minne och jag
kan forearande se scenen framför mig. Det bibelordet läser vi i den andra
årgången och vi är nu inne i den tredje årgången. Men jag ville ändå få ta med
den. ”Döm inte, så skall ni inte bli dömda”, sa Jesus i texten som vi nyss läste
från Lukasevangeliet. Det är starka och tydliga ord. Jag vet inte hur det är för
dig, men när jag läste de orden så träﬀade de mig. Det är läE aE döma och
bedöma. AE haka upp sig på något som den andra säger. Hur den säger det.
Vad jag tror aE den andras kroppsspråk signalerar eller står för. Många gånger
hinner tanken ﬂyga iväg innan den hunnit formas klart.

Nu i Corona?d blir det kanske ännu mer påtagligt. Det är läE aE ha olika åsikter
kring andras beteenden. Det är många som uEalar sig i sociala medier. Åsikter
som går isär. Det är läE aE döma och bedöma. Vi har eE nyE normsystem aE
förhålla oss ?ll, för hur vi ska bete oss i sociala sammanhang. AE inte få ta i
hand, inte kramas, inte vara så nära den vi pratar med som vi är vana vid.
Social distansering har blivit eE begrepp som vi alla känner ?ll. EE helt nyE
beteende som går emot det vi normalt mår bra av.
Jag tänker aE vi i allt deEa behöver vara förstående mot oss själva, aE inte
döma oss för hårt. Eller helst inte döma oss själva alls - lika väl som aE vi inte
ska döma andra. Jag tror aE vi ibland är våra egna hårdaste domare.
När jag läste dagens evangelietext så antog jag en utmaning. AE försöka bli
medveten om när jag dömer och bedömer andra. Och när det händer - istället
välja aE tänka goda tankar om den jag nyss tänkt dömande eller bedömande
tankar om. Om du vill får du gärna anta den utmaningen du också. Vi kommer
långt genom aE möta varandra med kärlek och omsorg, aE se det goda i varje
människa. Det stärker gemenskap och det hjälper oss aE växa som människor.
Jag tror aE vi alla strävar e[er aE göra räE och göra goE. AE vara en god
medmänniska och aE vara sann mot sig själv och mot dem vi möter. Vi kanske
inte all?d lyckas men vi får fortsäEa aE lita på aE Gud vandrar med oss och
stödjer och bär oss dag e[er dag. AE vi får vila i Guds omsorg och hans nåd och
kärlek som är större än allt vi kan förstå.
Vi ber: Tack Gud aM du bär oss dag eQer dag. Hjälp oss aM vara ömsinta mot
oss själva och mot andra. Lär oss aM leva Lllsammans i ömsesidig kärlek och
respekt. Amen

Delande
Sång: Psalm 217 - Gud för dig är allLng klart
1. Gud, för dig är all?ng klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.
Läk miE öga, aE jag ser
hur du är i det som sker.

Där jag bäst behöver dig
är du allra närmast mig.
2. Och om jag er mer förmår
gå i tro den väg du går,
led mig vid din fasta hand
steg för steg mot livets land.
3. När min tanke, tvivelströE,
obetvingligt motstånd möE
och ej mera mäktar stor inneslut den i din frid.
4. All din nåd är öppen famn
och diE namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,
men du är barmhär?ghet.
Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55
Allt har vi fåE av dig, Gud!
Hjälp oss aE inte glömma, aE liv och egendom är lån.
Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet.
Låt din värld fyllas av räEvisans ande och låt diE evangelium glädja många.
Amen.
Sång: 853 - Bara i dig
Bara i dig har min själ sin ro.
Bara i dig, min Gud.
Bara i dig har min själ sin ro.
Bara i dig, min Gud
Från honom kommer miE hopp.
Bara han är min klippa,
min frälsning och min borg.
Jag skall inte vackla.
Förbönsstund
Vi får be Lllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aM dela med dig av det
som hänt i diM liv med Gud senaste Lden, eller eM förbönsämne. Vi avslutar
sedan med aM be den bön som Herren själv har lärt oss:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt diE namn bli helgat.
Låt diE 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 utsäE oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
DiE är riket,
Din är makten och äran,
I evighet.
Amen.

Sä ndning
Sändningsord - 1 Thess 5:14-15
Vi uppmanar er, bröder: tala de oordentliga ?ll räEa, uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga, ha tålamod med alla. Se ?ll aE ingen lönar ont med ont. Sträva
all?d e[er aE göra goE, mot varandra och mot alla andra.
Välsignelsens ord
Vi läser välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag:
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte siE ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände siE ansikte ?ll oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Sång - Må din väg gå dig Lll mötes
Må din väg gå dig ?ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen
värma din kind och må regnet vaEna själens jord och ?lls vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://
Gemensamt kyrkﬁka för den som vill

