
Gudstjänstmaterial

till Sveriges alla kyrkor

Böneveckan
för kristen enhet

Tema: Ge mig något att dricka
med Bibelns dag 18 januari

Dag 1 Metodsteg 1: Startpunkt 

 
– Att välja det annorlunda 

Joh 4:1–4 Han måste ta vägen genom Samarien

 
 

1 Mos 24:10–33 Abraham och Rebecka vid brunnen 

Psalt 42 
Som hjorten längtar till bäckens vatten 

2 Kor 8:1–7 Givmildheten hos kyrkorna i Makedonien 

Psalmförslag 39   Jesus från Nasaret 

 
40   Kristus vandrar bland oss än

Dag 2 Metodsteg 2: Bedömning

 
– Att överskrida gränser 

Joh 4:5–6 Jesus, som var trött efter vandringen, 

 
satte sig ner vid källan

1 Mos 29:1–14 Jakob och Rakel vid brunnen

Psalt 137 
Hur kunde vi sjunga Herrens sånger 

 
i ett främmande land? 

1 Kor 1:10–18 Ni säger alla: ”Jag hör till Paulus”, 

 
eller ”Jag hör till Apollos” 

Psalmförslag 57   Sin enda grund har kyrkan 

 
58   Hjärtan enigt sammanslutna

 
62   Än fi nns det en värld

Dag 3 Metodsteg 3: Bedömning

 
– Att mötas i förtroende

Joh 4:16–19 Jag har ingen man

2 Kung 17:24–34 Assyrien besegrar Samarien 

Psalt 139:1–12  Herre, du rannsakar mig och känner mig 

Rom 7:1–4 Ni har dött bort från lagen med 

 
Kristi kropp 

Psalmförslag 57   Sin enda grund har kyrkan

 
60   En Fader oss förenar

Dag 4 Metodsteg 4: Avståndstagande 

 
– Att vilja gå vidare 

Joh 4:25–28 Kvinnan lät sin vattenkruka stå

1 Mos 11:31–12:4 Guds löfte till Abram om ett stort folk 

 
som en välsignelse för alla

Psalt 23  
 Herren är min herde 

Apg 10:9–20   Vad Gud gjorde till rent 

 
skall du inte göra till orent 

Psalmförslag  89   Se, jag vill bära ditt budskap, Herre

 
 228   I tro under himmelens skyar

 
 288   Gud, från ditt hus

Dag 5 Metodsteg 5: Bejakande

 
– Att söka djupare

Joh 4:7–15   Du har inget att hämta upp vattnet med 

 
och brunnen är djup

1 Mos 46:1–7 Gud säger till Jakob att inte vara rädd 

 
att fara till Egypten 

Psalt 133 
 Vad det är gott och ljuvligt att bröder 

 
är tillsammans

Apg 2:1–11   Pingstdagen 

Psalmförslag  236   Guds källa har vatten tillfyllest

 
 246   Här en källa rinner

 
 258   O liv, som blev tänt

Dag 6 Metodsteg 6: Vittnesbörd 

 
– Att fi nna källan till liv

Joh 4:11–15   En källa med ett fl öde som ger evigt liv 

2 Mos 2:15–22  Mose vid Midjans brunn

 
Psalt 91  

 Sången om dem som tar sin tillfl ykt 

 
till Herren

1 Joh 4:16–21  Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan 

Psalmförslag  236   Guds källa har vatten tillfyllest

 
 258   O liv, som blev tänt

Dag 7 Metodsteg 7: Vittnesbörd

 
– Att berikas genom varandra

Joh 4:7–17   Ge mig något att dricka 

4 Mos 20:1–11  Israelerna vid Kadesh 

Psalt 119:10–20  Aldrig glömmer jag ditt ord 

Rom 15:2–7   Måtte Gud … göra er eniga efter 

 
Jesu Kristi vilja

Psalmförslag  86   O Guds kärlek, dina höjder

 
 90   Blott i det öppna

Dag 8 Metodsteg 8: Uppdrag

 
– Att bära ett budskap

Joh 4:27–30;   Många hade kommit till tro 

39–40 
genom kvinnans ord

 
2 Mos 3:13–15 Mose vid den brinnande busken

Psalt 30  
 Herren ger oss liv 

Rom 10:14–17  Skönt ljuder stegen av dem som 

 
bär goda ting 

Psalmförslag 62   Än fi nns det en värld

 
89   Se, jag vill bära ditt budskap Herre

 
288   Gud, från ditt hus

18–25 januari 2015
Bibeltexter dag för dag

#böneveckan

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 fi nns 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.

C

Här är vi nu, go

F

de Gud.

C

Vad kan vi er

C7

bju

F

da dig?

C

Blott vå ra

q = 90

hjär

F

tan, som

C7

i tro

C

och kär

F

lek fylls av sång,

C

så hör vår lov sång,

D‹

o Gud,

E‹10

C

och upp fyll oss

D‹

med din

G7/B

frid.

C

Blott av din krav lö

D‹

sa nåd

E‹ C

fylls vi av

17

me

D‹/F

nings fullt

G9

liv.

C F

Och ge nom li

G

vets ök nar ström

F

mar vat ten fram,

C/G26

C

en flod med vat ten

D‹

så klart,

C

som re nar, he

F6

lar

D‹7/G

vårt liv.

C33

2
4

Vattnet
Orig. portug. text: Simei Monteiro, Brasilien

Svensk text: Per Harling, 2014

Musik: Albete Correia, Brasilien

A água

Hör oss, go de Gud, hör vå ra rop. Hör oss, go de Gud, hör vå ra

q = 120

rop. Hör oss, go de Gud, hör vårt kla go rop. Hör oss, go de Gud,

8

hör vårt kla go rop. Hör vår kla gan, Gud, hör vårt kla go

15

rop. Hör oss, go de Gud, hör vå ra rop.
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Hör oss, gode Gud
Orig. text: Simei Monteiro, Brasilien

Svensk text: Per Harling, 2014

Musik: Trad. Guaycuru-indianer, adapt. Simei Monteiro

Varsågod! 

Här är fem sånger från Brasilien  

som är komponerade för årets  

Bönevecka. Sångerna ingår i den  

gemensamma Gudstjänstordningen.



S
A

T
B

Hal

D

le lu,

G

hal le

E

lu

A‹

ja, hal le

E‹

lu

F©7 D7

ja!

G

Hal le
ja!

G1. 2.
q = 120

Al

G

la folk och län

E‹

der, sjung

A‹

med den värld

D7

u tan ond

G

ska som lo var Gud.

A‹ G D7 G7

3
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3
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Halleluja Text: Don Pedro Casaldaliga, Brasilien/

Pedro Tierra, Paraguay

Svensk text: Per Harling, 2014

Musik: Martin Coplas, Argentina, 

Från "Missa da Terra sem Males"

O, Gud,

B¨ G‹

för bar ma dig ö

D‹

ver oss. Kris

E¨

tus, för bar ma dig

q = 100

ö

B¨

ver oss. O, Gud,

C‹ F

för bar ma dig ö

B¨

ver

8

oss. Ja,

C‹ F

för bar ma dig ö

B¨

ver oss.
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6
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O Gud, förbarma dig över oss
Text: Trad

Svensk textanpassn: Per Harling, 2014

Musik: Clara Ajo, Pedro Triana, Kuba

från "Misa Cubana"

D

Kom, o kom,

G

du som för ny

D

ar var je tan

C

ke, var je hopp

D

och ger

q = 60

liv

G

åt ord som stel

D

nat, åt vi sio

C

nen ger du kropp.

D

Vid rör

6

jor

G

den och

A7

be fri

D

a den na värld

E

så full

C

av död.

D

Åt de ben

G

som har

G‹

för

10

tor

D

kat ge nytt liv

E

och var

E‹7

vårt stöd.

D G‹ D D15
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Kom, o kom (heliga Ande)

Orig. text och musik: Simei Monteiro, Brasilien
Svensk text: Per Harling, 2014


