ekumenisk
g u d s tj ä n s t

Gudstjänstordning
Introduktion

Guds hand leder oss (2 Mosebok 15:6)

Vid firandet av Böneveckans gudstjänst ingår en bibel och tre större kedjor
som visuella hjälpmedel. Är det svårt att få tag på kedjelänkar i järn kan man
ta något liknande.
I de karibiska kyrkorna har Bibeln en särställning. Under tiden för slaveriet blev den i händerna på de förtryckta den främsta källan till tröst och
befrielse, trots att den från början förmedlades av dem som hade makten.

L = Ledare F = Förebedjare

A = Alla

Sångsförslag: Psalm nr 1-325 finns i den ekumeniska psalmboksdelen,
övriga nummer från Svenska kyrkans psalmbok (Svk), Psalmer och
Sånger (PoS) eller Psalmer i 2000-talet (2000).

Samling
Ingångspsalm

Förslag: 58, PoS 788, 2000 917

De som leder gudstjänsten går in under psalmsången. Först går den som bär
in Bibeln, som placeras på en hedersplats i centrum av gudstjänstrummet.
Textläsningarna under gudstjänsten ska ske ur denna bibel.
Hälsningsord
L 	Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärleken från Gud och gemenskapen från den heliga Anden vare med er alla.
A
Och med din ande.
L 	Kära vänner i Kristus. När vi nu samlas till denna gudstjänst med
bön för enhet, tackar vi Gud för vårt kristna arv och för hans befriande och räddande handling i vår mänskliga historia.
Materialet för denna bönevecka för kristen enhet har förberetts av
kyrkorna i Karibien. Kristendomens historia i denna region är en
paradox. Å ena sidan användes Bibeln av kolonisatörerna för att
rättfärdiga att man underkuvade ursprungsbefolkningen i dessa
länder tillsammans med andra som transporterades dit från Afrika,
Indien och Kina. Många folk drabbades av utrotning, kedjades som
slavar och utsattes för orättfärdiga arbetsvillkor. Å andra sidan kom
Bibeln att bli en källa till tröst och befrielse för många som fick lida
under kolonisatörernas förtryck.
I dag fortsätter Bibeln att vara en källa till tröst och befrielse som
inspirerar kristna i Karibien att uppmärksamma de villkor som
underminerar människovärdet och livskvaliteten. När kedjorna av
järn faller från våra händer uppstår nya mänskliga band av kärlek
och gemenskap i våra mänskliga familjer och uttrycker den enhet vi
ber om i våra kristna församlingar.
Bön om den heliga Anden
L 	Tillsammans med de kristna i Karibien, låt oss be att den heliga
Anden sätter våra hjärtan i brand när vi ber om enhet i kyrkan.
A
Kom heliga Ande!
L
Lär oss att be.
A
Kom heliga Ande!
L
Befria oss från syndens slaveri.
A
Kom heliga Ande!
L
Hjälp oss i vår svaghet.
A
Kom heliga Ande!

Det ligger en stark symbolik i detta. Placera Bibeln synligt och centralt i
gudstjänstrummet.
Kedjorna är symboler för slaveriet. De är också symboler för den synd
som skiljer oss från Gud och från varandra. Under gudstjänsten ersätts
”slaveriets kedjor” av en mänsklig kedja av gudstjänstdeltagare som uttrycker
band av gemenskap och förenad front mot det moderna slaveriet.

L
A

Upprätta oss som dina barn.
Kom heliga Ande!

Lovpsalm

Förslag: 3, 10, Svk 680/PoS 790

Bön om försoning
L 	Vi har inte tagit emot slaveriets ande för att återfalla i rädsla.
Låt oss be om Guds barmhärtighet, som vi är förvissade om finns i
Guds hand.
Tre gudstjänstdeltagare kommer fram. Var och en bär på en kedja. Efter varje
bön och svar faller en kedja till marken. Kyriesvaret kan sjungas.
L 	Från strukturer som underminerar mänsklig värdighet och släpper
fram nya former av slaveri, befria oss o Gud. Kyrie eleison.
A
Kyrie eleison.
L 	Från beslut och handlingar som orsakar fattigdom, marginalisering
och diskriminering av våra systrar och bröder, befria oss o Gud.
Kyrie eleison!
A
Kyrie eleison.
L 	Från den rädsla och misstro som skiljer oss från varandra och som
sätter gränser för hopp och helande, befria oss o Gud. Kyrie eleison!
A
Kyrie eleison.
L 	Herren är vår styrka och vår kraft och har blivit vår räddning. Må
den Gud som har friköpt oss leda oss till helighetens boning.
A
Amen.
Förkunnelse av Guds ord
L
A
L
A

Befria oss från människors förtryck,
så att vi kan följa dina befallningar.
Låt ditt ansikte lysa över dina tjänare
och lär oss dina stadgar. (jfr Psalt 119:134-135)

Herren är med mig, han hjälper mig,
jag skall triumfera över mina fiender.
A

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

L 	De trängde mig hårt, jag var nära att falla,
men Herren kom mig till hjälp.
Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
Hör hur segerropen skallar,
jubel stiger från de trognas läger.
A

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

L 	Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.
A

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

L 	Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port, här får hans trogna gå in.
A 	Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.
L 	Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.
Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
A

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Romarbrevet 8:12–27
L
Lyssna och du ska bli fri.
A
Lovad vare Gud.
Psalm

Förslag: 39, 231, 277

Evangelium: Markus 5:21–23
L
Lyssna och du ska bli fri.
A
Lovad vare Gud.
En passande Hallelujasång kan sjungas efter läsningen av evangeliet
(t ex Svk 707 / PoS 856; Svk 679; PoS 857–859)
Betraktelse/Predikan

Andra Moseboken 15:1-21

Psalm

L
A

Trosbekännelsen (Sångblad kan laddas ner)

Lyssna och du ska bli fri.
Lovad vare Gud.

Psaltaren 118:5-7, 10-24
A

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.
Omkvädet kan sjungas, förslag: Svk 777/PoS 868

L	Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Herren är med mig – jag har ingenting att frukta:
vad kan människor göra mig?

Guds hand leder oss

Den apostoliska trosbekännelsen (gärna i den ekumeniska översättningen
nedan) eller annan bekräftelse av tron kan användas.
A: 	Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
	som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida

och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
	Vi tror på den heliga Anden,
	den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
	syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen
Folkets böner
L 	Med tacksamhet över befrielsen från slaveriets synd låt oss bära
fram våra behov inför Gud och be att han bryter sönder de kedjor
som förslavar oss och i stället binder oss samman med kärlekens och
gemenskapens band.
Varje bön läses av olika förebedjare. När de slutar tar de varandras händer
eller krokar arm med deltagarna i gudstjänsten för att på detta sätt bilda en
mänsklig kedja.
F1 	Uttågets Gud, du ledde ditt folk genom Röda havets vatten och
räddade dem. Var med oss nu och befria oss från varje form av
slaveri och från allt det som hotar människors värdighet.
A
Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva.
F2	Överflödets Gud, av din godhet ser du till alla våra behov. Var med
oss nu, hjälp oss att lyfta oss över själviskhet och girighet och ge oss
mod att vara rättvisans tjänare i världen.
A
Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva.
F3 	Kärlekens Gud, du har skapat oss till din avbild och befriat oss i
Kristus. Var med oss nu, stärk oss så att vi kan älska vår nästa och
vara öppna för främlingen.
A
Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva.
F4 	Fredens Gud, du förblir trofast till ditt förbund med oss, också då
vi vänder oss från dig. Du har i Kristus försonat oss med dig. Var
med oss nu och ingjut i oss en ny ande och ett nytt hjärta, så att vi
kan avvisa våldet och i stället bli tjänare för din fred.
A
Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva.
F5 	Lovets Gud, du har all makt, men valde ändå att ta din boning i en
mänsklig familj och genom dopets vatten har du tagit upp oss som
dina barn. Var med oss nu och hjälp oss att förbli trogna mot våra
åtaganden för familjen och vårt gemensamma ansvar i samhället.
Hjälp oss också att stärka gemenskapen med våra bröder och systrar
i Kristus.
A
Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva.
F6 	Gud, du som är en i tre personer, du har i Kristus gjort oss till ett
med dig och med varandra. Var med oss nu och befria oss genom
den heliga Andens tröst från självcentrering, högmod och den
rädsla som hindrar oss i vår strävan efter full synlig enhet i din kyrka.
A
Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva.
Herrens bön
L 	Låt oss fatta våra händer, bundna inte av kedjor, utan av Kristi
kärlek, som har utgjutits över våra hjärtan, och be till Fadern med
de ord som Jesus har lärt oss.
A
Vår Fader, du som är i himlen …
Efter Herrens bön kan församlingen, fortfarande hand i hand, sjunga en
välbekant sång som lovprisar de kristnas enhet. Efter sången kan fridshälsningen utväxlas.

Sändning
L 	Befriade genom Guds hand och förenade i en enda Kristi kropp –
låt oss gå i den heliga Andens kraft.
A 	Herrens ande är över oss, ty han har smort oss till att frambära
ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt oss att förkunna
befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta
frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (jfr Luk 4:18–19)
Psalm

Förslag: 298, Svk 618

