Gemensam Utomhusgudstjänst
21:a juni kl. 11:00

Den helige Johannes döparens dag
Den högstes profet
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 201 - En vänlig grönskas rika dräkt
1.En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens
ljumma ﬂäkt de fagra örtesängar. Och solens ljus och lundens sus och vågens
sorl bland viden förkunna sommar@den.
2.Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa. Ur skogens snår, ur s@lla bo
framklingar deras visa. En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada
kväden, från blommorna och träden.
3.Men du, o Gud som gör vår Jord så skön i sommarns stunder: Giv aK jag aktar
främst diK ord och dina nådesunder. Allt köK är hö och blomstren dö och @den
allt fördriver, bloK Herrens ord förbliver.
4.Allt köK är hö, allt ﬂyktar här och snart förvissna gräsen. Hos dig allena,
Herre, är eK oförgängligt väsen. Min ande giv det nya liv, som aldrig skall
förblomma, fast äng och fält stå tomma.
5.Då må förblekna sommarns glans och vissna allt fåfängligt; min vän är min
och jag är hans, vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis, mig sist
skall omplantera, där inget vissnar mera.
Växelläsning ur psaltaren 96
Sjung @ll Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung @ll Herrens ära, hela världen!
Sjung Cll Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag eGer dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd aK frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i siK tempel.
Ära Herren, alla folkslag,

ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom Cll hans förgårdar, kom med oﬀer,
fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Världen står fast, den kan inte rubbas.
Han dömer folken med oväld.
Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa och allt det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig.
Då skall alla träd i skogen jubla
inför Herren – se, han kommer,
se, han kommer för aK råda över jorden,
råda räKvist över världen,
råda trofast över folken.
Överlåtelsebön
Gud, med dig kan vi dela allt.
Därför beräKar 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 miK 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 aK vägen @ll dig all@d är öppen genom Jesus Kristus.

Hjälp oss aK leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen
*Lovsång: 338 - Ljus som liv åt världen gav
1.Ljus som liv åt världen gav, halleluja, här sin boning bland oss tar. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende Son. Halleuja.
2.Lyser i den mörka naK, halleluja, över döden har det makt. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende Son. Halleluja.
3.ViKnesbörd Johannes bar, halleluja, om det ljus som gryr i dag. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende Son. Halleluja.
5.Nu Guds kärlek tag emot! Halleluja. Den ger kra` @ll tro och bot. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende Son. Halleluja.
7.Skaparljus, du livets ord, halleluja, sök vårt hjärta, led vår fot. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende Son. Halleluja.
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 Cll gudstjänsten för aK kunna läsa och hänga med
ordentligt i texterna.

Sång
DiK ord är en lykta för min fot, eK ljus på min s@g.
DiK ord är en lykta för min fot, eK ljus på min s@g. :// x2
Dagens bön
Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för den som
lider nöd och upptänder vår vrede över oräbärdighet och hyckleri. Väck
vår längtan e`er honom som kommer, Jesus Kristus. Amen.

Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Jesaja 42:5-9
Så säger Gud, Herren, han som skapat himlen och spänt upp den…
Episteltexten Apostlagärningarna 10:37-38
Ni känner Cll det som skeK i hela Judeen
L: Så lyder Herrens ord
A: Gud, vi tackar dig
* Evangelietexten Lukasevangeliet 1:67-80
Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profeCska ord…
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus
ReﬂekMon av Markus Landgren
I den förra versionen av kyrkoårets texter inföll Johannes Döparen-temat på
midsommardagen. Sedan den ﬂyKats så tränger den därför ut en av trefaldighetssöndagarna i kyrkoåret. År 2020 är det den andra söndagen i tref. som vi ”missar”
med temat Kallelsen Cll Guds rike. Men jag väljer aK ta med några ord från den
söndagen och dess evangelietext.
I Mark. 2:13-17 läser vi om när Jesus kallar tullindrivaren Levi aK följa honom. Några
skri`lärda bland fariséerna ifrågasäKer aK Jesus umgås med tullindrivare och
syndare varpå Jesus ger dom svaret aK det inte är de friska som behöver läkare, utan
de sjuka. Jesus säger ”Jag har inte kommit för aK kalla räbärdiga, utan syndare”. Det
är underförståK aK även fariséerna i texten var syndare, och kanske ﬁck Jesus svar
dem aK tänka på sina egna liv och den synd de behövde vända sig bort ifrån. Jesus sa
som det var, Jesus sa sanningen även när det upprörde och gjorde andra obekväma.
Som kristna vet vi aK alla har syndat och gåK miste om härligheten från Gud (Rom.
3:23) och aK kallelsen @ll Kristus helt och hållet är beroende av Guds oändliga nåd.
Vi är alla syndare, och sam@digt kallade aK likt Levi och @llsammans med andra
syndare följa Jesus.
DeKa kan vara bra aK vi har i åtanke när vi stannar upp inför Johannes döparens
person och gärning. I dagens evangelietext får vi lyssna @ll Johannes pappa, Sakarias,
när han uKrycker sin profe@ska lovsång om vad Gud ska låta ske genom Messias, den
som Johannes skulle få bereda vägen för med siK liv och sin förkunnelse.

Johannes är för många känd som en orädd sanningssägare som kallade saker vid siK
räKa namn. Han pekade på det som var syndigt och falskt i sin sam@d, både i
människors enskilda liv och i de maktstrukturer som härskade då. Men han stannade
inte vid aK peka ﬁnger, utan pekade med hela handen på Jesus - Där är Guds lamm
som tar bort världens synd (Johannesevangeliet 1:29).
I dagens samhälle tycker jag mig se starka tendenser @ll aK vi får det allt svårare aK
klara av sanningen. Vi gör o`a allt vi kan för aK inte behöva ta in, om det så handlar
om obekväma fakta om världen och vår sam@d eller om oss själva. Istället försöker vi
komma undan, inte kännas vid, eller undvika aK ta in. O`a gör vi det för aK vi vill väl,
eller för aK vi får lära oss aK det är så vi ska göra. Men det som inte är sant kan inte
bestå, hur vi än försöker och vill väl.
Jag är tacksam för aK det har funnits sanningssägare i miK liv. Hur hade det gåK
annars, om inte några i kärlek vågat säga som det var. När Johannes sade sanningen
vände många bort men det fanns också dom som lyssnade @ll sanningen och
omvände sig från synden.
Sanningens motsats är falskhet och medan sanningen sprider ljus över @llvaron
kräver falskheten mörker och dunkel. Vi behöver inte vara rädda för sanningen,
varken den om oss själva, vår värld eller sam@d. Vi har fåK förlåtelse för våra synder
och är befriade @ll aK vandra i ljuset med Jesus som all@d är fylld av nåd och
sanning. Och likt Johannes är vi kallade aK avslöja falskheten, och i kärlek stå upp för
sanningen och med hela handen peka på Jesus som är vägen, sanningen och livet.
Låt oss be: Gud, du som sände Johannes aK bereda vägen för Jesus: Ge oss nåd aK
eGer hans ord bäKra vårt syndiga leverne och troget följa den han viKnade om, Jesus
Kristus, vår Herre. Amen

Delande
Sång: 396 - Grip du mig, helige Ande
1.Grip du mig, helige Ande, drabba mig, låga klar.
Visa vägens riktning, ge mina frågor svar.
2.Rör vid mig, helige Ande, rör vid miK dolda jag.
Lär mig tro aK Jesus leder mig varje dag.
3.Sporra mig, helige Ande, gör du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar, låt mig @ll glädje bli.

4.Upplys mig, helige Ande, så aK jag kan förstå:
också nu gör Herren det som han gjorde då.
5.Jag har en uppgi` aK fylla, Kristus har bruk för mig!
Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig.
Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55
Allt har vi fåK av dig, Gud!
Hjälp oss aK inte glömma, aK liv och egendom är lån.
Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet.
Låt din värld fyllas av räKvisans ande och låt diK evangelium glädja många.
Amen.

Förbönsstund
Vi får be Cllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aK dela med dig av det

som hänt i diK liv med Gud senaste Cden, eller eK förbönsämne. Vi avslutar
sedan med aK be den bön som Herren själv har lärt oss:

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

Sä ndning
Sändningsord - ur Sackarias lovsång, läs gärna hela!
1 Luk 78 -79 - Han skall komma ner Cll oss från höjden, en soluppgång för dem
som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra föKer in på fredens väg.
Välsignelsens ord
Vi läser välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag:
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte siK ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände siK ansikte @ll oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Sång - Må din väg gå dig Cll mötes
Må din väg gå dig @ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen
värma din kind och må regnet vaKna själens jord och @lls vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://
Gemensamt kyrkﬁka för den som vill

