
I.  Preludium/Förberedelse  
Ljusen kan tändas när gudstjänsten börjar

Välkommen och introduktion 

L:  Vi står upp och sjunger inledningspsalmen medan de 
medverkande kommer in i procession längs vägen vi 
skapat i dag. När varje representant från de deltagande 
kyrkorna går förbi ”brunnen” kommer de att långsamt 
hälla i vatten från tillbringarna i skålen. Detta vatten, 
som kommer från olika källor, är en symbol för vår  
enhet som är verklig fastän ännu inte fullständig. 

 Om gudstjänstdeltagarna är få kan man be deltagarna 
att säga sina namn och berätta från vilken kyrka de 
kommer.

II. Öppning

Sång – Vattnet 
Alternativt förslag: Psalm 236

Inbjudan till bön 

L:  Allsmäktige Gud, andas på oss med den enhetens vind 
som bejakar vår mångfald. 

A: Andas in i oss den sorts tolerans som gör oss till  
en gemenskap.

L:  Andas in i oss den eld som förenar det som har  
splittrats och helar det som är sjukt. 

A:  Andas in i oss den nåd som övervinner hatet 
och befriar oss från våld.

L:  Andas in i oss det liv som besegrar döden.

A:  Välsignad vare du, barmhärtighetens Gud, 
som är Fader, Son och helig Ande, och som gör 
allting nytt. Amen.

Syndabekännelse och Kyrie  
Församlingen svarar med den nyskrivna Kyriesången 
O Gud, förbarma dig över oss, eller med något av de 
Kyriealternativ som finns i psalmbok eller sånghäften.

L:  Med ödmjukhet, som Guds barn och syskon i Kristus, 
tar vi emot Guds barmhärtighet och vill svara på Guds 
kallelse att förnya alla våra relationer.

A:  O Gud, förbarma dig över oss (sjungs)

L: Barmhärtige Gud, du lät din Ande svepa över vattnet 
där mångfalden föddes och växte till. Vi bekänner våra 
svårigheter att leva tillsammans i sann mångfald.  
Förlåt oss sådana tankemönster, ord och handlingar 
som går emot enheten i mångfalden.

A: O Gud, förbarma dig över oss (sjungs) 

L:  Barmhärtige Kristus, du lyssnare och lärare, du öppnar 
oss för nya visioner om hopp och om helande av de sår 
vi bär i våra sinnen och i våra kroppar. Vi bekänner att 
vi har underlåtit att lyssna till de röster som är annor-
lunda än våra egna, att vi har försummat att använda 
ord som förmedlar helande och hopp och att vi om och 
om igen i våra attityder har uteslutit dem som ropar 
efter solidaritet och gemenskap. 

A:  O Gud, förbarma dig över oss (sjungs) 

L:  Barmhärtige Gud, du som är upprinnelsen till hela 
skapelsen, det eviga och livgivande Ordet. Vi bekänner 
att vi inte har lyssnat till din skapelse som suckar och 
ropar efter respekt och omsorg. Hjälp oss att vandra 
tillsammans och lyssna till den röst som stiger från allt 
levande och som lider och längtar efter helande. 

A:  O Gud, förbarma dig över oss (sjungs)

L:  Gud, du som är källan till barmhärtighet och nåd, gjut 
din förlåtelse över oss. Låt din kärlek förvandla oss, låt 
din källa av levande vatten återupprätta ditt folks kraft. 
Vi ber så genom Jesus Kristus, vår Herre. 

A: Amen. 

Sång – Kom, o kom (heliga Ande)
Alternativa förslag: Psalm 51, 52 eller 53

III.  Förkunnelse av evangeliet 
Läsning eller dramatisering av texten i Joh 4:1–42 

Sång – Halleluja
(eller annat Halleluja-omkväde som brukar används i  
församlingarna)

Betraktelse eller predikan 

Gudstjänstordning
Temagudstjänst: Ge mig något att dricka

L: Ledare 
A: Alla    

Samtliga psalmförslag förutom ett är hämtade från den ekumeniska psalmboksdelen. 
Dessa kan förstås kompletteras eller ersättas av andra psalmer eller sånger.



IV.  Vi svarar i tro och enhet  

Trosbekräftelse 
Den nicenska eller den apostoliska trosbekännelsen 
eller annan bekräftelse av tron kan användas, till 
exempel förnyelse av doplöftena.

Förbön  
Församlingen kan sjunga det folkliga omkvädet  
Hör oss, gode Gud eller välja något annat böneomkvä-
de, till exempel Herre, hör min bön (681 i Den svenska 
psalmboken – Svenska kyrkan, 824 i Psalmer och 
sånger). Man kan lägga till andra böner om man vill.

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, vi ber 
dig som enskilda och som gemenskap om ljus, så att vi 
kan bli mer öppna och visa förståelse för varandra och 
mildra lidandet i vår värld. 

A: Hör oss, gode Gud, hör våra rop … (sjungs)

L: Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, lär dina 
barn att kärlek, gästfrihet och enhet är uttryck för din 
uppenbarelse och vilja med hela mänskligheten.

A: Hör oss, gode Gud, hör våra rop … (sjungs)

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, vi ropar 
till dig, ge oss fred; Lär oss och led oss att så att vi kan 
bygga en värld som präglas av tolerans och icke-våld. 

A: Hör oss, gode Gud, hör våra rop … (sjungs)

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, du  
som talade till oss genom din skapelse, sedan genom 
profeterna och sedan genom din son Jesus Kristus,  
ge oss förmåga att lyssna till din röst när den kallar  
oss till enhet i vår mångfald. 

A: Hör oss, gode Gud, hör våra rop … (sjungs)

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, du som 
i Jesus Kristus bad en samarisk kvinna om något att 
dricka, ge oss ditt levande vatten som ger evigt liv. 

A: Hör oss, gode Gud, hör våra rop … (sjungs)

Kollekt 

L:  Vi har lärt oss av Jesus att leva våra liv i kärlek och 
medkänsla. Gud, hjälp oss att vara levande exempel  
på Guds ord och hans nåd.  

Kollekt tas upp till Sveriges kristna råd och Bibel- 
sällskapet. Vi föreslår att kollekten bärs fram och 
placeras på ett färgrikt tyg framför altaret.  
Kollekten kan samlas in under det att man sjunger  
en psalm, t ex 39, 40, 86 eller 288.

L:  Gud, du som är med oss och vandrar i vår mitt,  
ge oss i dag genom din nåd ditt ljus och din ande,  
så att vi förmår fortsätta vårt uppdrag och förbli i  
trohet mot dig då vi välkomnar och lyssnar till alla, 
också till dem som är annorlunda än vi själva.  
Tag bort det onda i våra hjärtan och sådana  
diskriminerande tankar som utesluter och förminskar 
det mänskliga värdet hos andra. Ge våra kyrkor kraft  
att vara välkomnande platser, så att fest och förlåtelse, 
glädje och ömhet blir vår vardagliga vana. Följ oss  
på vår vandring vidare i Jesus Kristus. 

Herrens bön 

V. Välsignelsen, fridshälsning 
och sändningsord 

Välsignelse 
L:  Må Fadern välsigna och bevara er, fylla era hjärtan 

med ömhet och ert inre med glädje, era luktsinnen med 
väldoft och era öron med musik och låta era stämmor 
sjunga sånger som ger näring och hopp. 

 Må Jesus Kristus, det levande vattnet, vara med er och 
beskydda er, gå framför er och vägleda er, gå vid er sida 
och följa er, finnas inom er för att trösta er, och över allt 
annat välsigna er. 

 Må den livgivande Anden blåsa in i er så att era tankar 
blir helgade, era handlingar heliga, era hjärtans  kärlek 
stark så att ni kan försvara det som är heligt.

 Må Anden skapa sig rum i era hjärtan, vattna dess 
torka, smälta dess is, tända i det innersta av er själ hans 
kärleks eld och bevara i er en sann tro, ett fast hopp och 
en uppriktig och verksam kärlek.

A: Amen

Fridshälsning 
L:  Må den Gud, som lär oss att välkomna varandra och 

utöva gästfrihet, ge oss fred och frid när vi rör oss  
framåt på väg mot kristen enhet. 

 Medan vi går i Kristi frid, låt oss hälsa varandra med 
ett tecken på frid.

Fridshälsningen kan utväxlas med orden Guds frid.

Postludium 

I gudstjänstrummet kan en väg märkas ut med hjälp av 
ljus, blommor, färggranna tyger etc på golvet i mittgången 
fram mot altaret. I centrum för vägen placeras en stor skål 
och vattenfyllda tillbringare i närheten. Dessa tillbringare 
kan vara av olika utseende för att visa på mångfalden 
bland dem som samlats. Eventuellt kan tillbringarna 
komma från de olika församlingarna för att ytterligare 
understryka mångfalden.

De medverkande kan gå in i procession längs denna väg. 
När de passerar den stora skålen kan en representant för 
varje deltagande församling långsamt hälla i vatten från 
tillbringarna i den stora skålen. Detta vatten från olika 

källor är en symbol för den enhet som redan är närvarande 
fast ofullständig och gömd för våra ögon. Denna handling 
förklaras i inledningen av gudstjänsten och kan kommen-
teras i predikan. 

Vägen kan användas också för att förbereda syndabekän-
nelsen. Människor kommer från olika församlingar för att 
be om förlåtelse. 

Efter välsignelsen kan deltagarna utbyta hälsningar om 
frid och gemenskap när de lämnar kyrkorummet och 
eventuellt går vidare till ett samlingsrum för att avsluta 
gudstjänsten genom en stund av gemenskap.

Anvisningar: Vägen och brunnen 


