Gemensam Utomhusgudstjänst
7:e juni kl. 11:00

Heliga trefaldighets dag/
Missionsdagen
Gud - Fader, Son och Ande
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 199 - Den blomster?d nu kommer
1. Den blomster.d nu kommer med lust och fägring stor:
du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma .ll allt, som varit dö@,
sig solens strålar närma, och allt blir återfö@.
2. De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örteaängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
a@ vi den nåd besinna, som räcker året om.
3. Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära stäm upp din glädjesång
.ll den som vill oss nära och fröjda på en gång.
4. O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.
5. Välsigna årets gröda och va@na du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund.
Låt livets källa ﬂöda ur Ordets djupa grund.
Växelläsning ur psaltaren 113:1-6
Prisa Herren, ni hans tjänare,
prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn
nu och för evigt!
Från öster .ll väster
skall Herrens namn bli prisat.
Herren är upphöjd över alla folk,
högre än himlen når hans härlighet.

Vem är som Herren, vår Gud,
han som tronar så högt,
han som ser så djupt ner vem i himlen, vem på jorden?
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 .ll 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 .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 a@ vägen .ll dig all.d är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss a@ leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen
*Lovsång: Psalm 350 - O Gud som skapat vind och hav
1. O Gud, som skapat vind och hav
a@ sjunga .ll din ära,
vi är di@ folk, åt oss du gav
e@ glädjebud a@ bära.
O Herre, giv det nya liv

där sång och spel får välla
ur tron, ur glädjens källa.
2.O Jesus Krist, där du går fram
sjungs hoppets nya sånger.
Du frihet ger från synd och skam,
.ll kra^ du vänder ånger.
O låt oss då få leva så
a@ världen ser och känner
a@ vi är dina vänner.
3.O du Guds Ande, kom och sänd
den eld som kyrkan renar.
Oss alla med den glädje tänd
som oss med dig förenar.
Ja, låt oss få med lovsång gå
och vi@na om di@ rike,
din kärlek utan like.
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.
Sång
Di@ ord är en lykta för min fot, e@ ljus på min s.g.
Di@ ord är en lykta för min fot, e@ ljus på min s.g. :// x2
Dagens bön
Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss .ll dina djup av rikedom,
vishet och kunskap, så a@ vi kan vi@na om försoningens hemlighet. Du
som lever och verkar från evighet .ll evighet. Amen.

Ordet
Bibelläsning ur:
Gamla testamentet 1 Mos 18:1-8
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund…

Episteltexten Apostlagärningarna 4:5-12
Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriUlärda
L: Så lyder Herrens ord
A: Gud, vi tackar dig
* Evangelietexten Johannesevangeliet 11:18-27
Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halv?mmes väg…
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus
ReﬂekOon av Åke Jonsson
Vem är Gud? Hur ska vi beskriva Gud?
E@ svar är a@ inte göra det e^ersom det är omöjligt.
När Moses frågade e^er Guds namn svarade Gud: jag är den jag är.
Det kan betyda fråga inte. Försök inte a@ fånga in mig i dina begrepp och
föreställningar. Ändå försöker vi, det går inte a@ låta bli. Vad ska vi likna
Gud vid?
Det ﬁnns många försök. Gud kallas för far, mor, herde, klippa, kung...
Jag föreslår idag a@ vi liknar Gud vid en skolklass, en myrstack, en familj,
en scoutpatrull, en stad. Gud är en sångkör. Gud är en grupp mammor
med barnvagnar på e@ café. Gud är vi som är samlade på en plats idag.
Gud är en forskargrupp som söker e^er e@ vaccin mot Covid19. Dagens
gammaltestamentliga text beskriver också Gud som en grupp människor:
Gud är tre karlar som si@er och äter kalv, bröd och tjockmjölk.
De .diga kristna teologerna började a@ tänka sig Gud som tre personer,
det kallas för treenighet, något vi påminns om idag på Heliga trefaldighets
dag. Tanken på Gud som Fader, Son och Ande i en och samma person har
sedan utvecklats under den kristna historien och poängen med
treenigheten är inte tre, utan mångfald. Siﬀran "tre" i treenigheten
betyder "mer än en" i två betydelser.
1. Gud är mångtydig i si@ väsen. Vi får aldrig grepp om vem Gud är. Gud är
Mysterium.
2. Gud är mångfaldig i si@ möte med oss. I försöken a@ få kontakt med sin
skapelse är Gud otroligt fantasifull. Det betyder a@ Gud möter dig på det
sä@ som passar dig och möter mig på det sä@ som passar mig. Gud har en

känsla för vem du är och skapar de förutsä@ningar som gör a@ du får en
rela.on med Gud. Det ﬁnns gemensamma möten: na@varden, kyrkans
liturgi, Herrens bön, kyrkan som social ins.tu.on, våra gemensamma
trosbekännelser...men där innanför även den mycket personliga
erfarenheten.
I dagens evangelium möter vi två bekanta kvinnor: Marta och Maria, de är
två ganska olika systrar. En gång, enligt Lukas, betjänade Marta Jesus och
den lyssnande Maria med mat. Idag, enligt Johannes, är Marta teologen
som talar med Jesus medan Maria är hemma. Marta sörjer sin döde bror
och förklarar för Jesus hur hon tänker: Lasarus kommer a@ uppstå på den
y@ersta dagen. Hon hade lärt sig de@a av de skri^lärda fariséerna som
tänkte sig världen som en historia med e@ slut. När slutet kommer
inträder evigheten och då kommer Lasarus a@ uppstå (futurum). Jesus
lyssnar och rä@ar henne inte e^ersom det var Martas variant av gudstro.
Men Jesus lägger .ll en sak. Han säger: Jag ÄR uppståndelsen och livet
(presens). Evigheten ﬁnns inte långt därframme, den ﬁnns nu och här. Där
du si@er på en ﬁlt eller en fällstol, eller står. När du går hem, kanske i
ensamhet. Evigheten, Gud, ﬁnns hos dem du älskar, hos dem då saknar,
och hos dem du sörjer. Väggarna mellan evighetens värld (Gud) och
sinnevärlden är tunna.
Låt oss be:
Varje stund föds eZ barn någonstans, ge det kärlek.
Varje stund släcks eZ liv någonstans, ge det frid.
Varje stund är just nu, varje stund bär oss du.

Delande
Sång: 794 - Jag tror på en Gud, en enda
1. Jag tror på en Gud, en enda, en konstnär som målar liv. Så tar han e@
ord och formar en evighet inu.
2. Jag tror på en Gud, en enda, e@ gudabarn, en mänskoson. Med kärleken
vill han öppna en evighet inifrån
3.Jag tror på en Gud, en enda, en Ande, mysterium som andas i evigheten
och öppnar mi@ inre rum
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.

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 aZ dela med dig av det
som hänt i diZ liv med Gud senaste ?den, eller eZ förbönsämne. Vi avslutar
sedan med aZ 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 förlå.t dem som står i skuld .ll 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
Ma@ 28:19-20: Gå därför ut och gör alla folk .ll lärjungar: döp dem i Faderns
och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem a@ hålla alla de bud jag
har ge@ er. Och jag är med er alla dagar .ll .dens slut.
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 .ll 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 .ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen
värma din kind och må regnet va@na själens jord och .lls vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://
Gemensamt kyrkﬁka

