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GUDSTJÄNSTORDNING
Jag är en människa i världen
Jag är en människa i världen
det som händer där
händer också mig
det som händer mig påverkar världen
Du är en människa
bland människor i världen
det som angår dom
angår också dig
det som pinar dig
pinar också dom
Vi är människor i världen
Vi har förbundna överallt
kampen för vår frihet
är samma kamp som deras
segrarna dom vinner
befriar också oss
den som tar avstånd från världen
omkring sig
den tar också avstånd från sig själv
dom som förnekar sitt ansvar i världen
dom förnekar dom som är som dom
dom förnekar dom som är som dom
Inledningsord
Till dig Gud, kommer jag
en människa i världen,
med min hunger och oro,
min längtan och mitt hopp
om en värld, där vi försonas med Dig och varann
där jag förstår att det som angår dem angår mig,
jag i dem och dem i mig.
Möt mig med din godhet.
Mätta mig med den frid,
som din närvaro ger,
så att vi kan glädja oss över livet
och prisa dig för att vi är till.
Psalm 90
Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du.
Ut i det fria skall du med Herren gå.

Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.
Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.
Evangelium
När ormen ömsar skinn
Du trodde du var säker
du trodde du var trygg
nu ligger du och sprattlar
som en skalbagge på rygg
livets autostrada
där du drog fram i all din glans
har blitt en dammig landsväg
som inte leder någonstans
du letar till en ordning
som inte längre finns
det är så det brukar kännas
när ormen ömsar skinn
Världen störtar samman
livet går i kras
marken börjar skaka
och ingenting står kvar
stjärnorna kollapsar
vargen slipper lös
fördämningarna brister
och nya stjärnor föds
du ser dig om i fasa
och fattar ingenting
sådant sker om natten
när ormen ömsar skinn
Du vaknar ur din dvala
du vaknar ur din dröm
du förstår att du har sovit
den medvetslöses sömn
allt du ville hålla
har glidit ur din hand
huset som du rev
var byggt på lösan sand
du famlar runt i mörker
som om du vore blind
sådant brukar hända
när ormen ömsar skinn
Du står i din förvirring
ditt hjärta gör så ont
ditt sinne är förmörkat
och din hjärna alldeles tom
alla som du älskade
har redan gett sig av
varken löften eller lögner
kunde hålla dig kvar
förtvivlan och förvåning
det är allt du egentligen minns
smärtorna blir värre
när ormen ömsar skinn

Men det finns en tid för glädje
det finns en tid för sorg
det finns en tid och öppna sig
och en tid att börja om
natten föder drömmar
som mörker föder ljus
och vem kan säkert säga
hur framtiden ser ut
kanske kommer dagen
att dansa kind mot kind
sådant kan va möjlighet
när ormen ömsar skinn
Predikan
Utan dig
Jag visste ingenting
utan dej
utan dej
Jag visste inte nå'nting
utan dej
Jag gick som döv och blind
utan dej
utan dej
Jag gick omkring i blindo
utan dej
Jag hade silver, jag hade guld
Men jag hade ingen vila
Jag hade villor och våningar
Men jag hade inget hem
Ett rö för varje vind
utan dej
utan dej
Jag var ett rö för vinden
utan dej
Jag hade inget mål
utan dej
utan dej
jag hitta' inte målet
utan dej
Jag fann mej ingen råd
utan dej
utan dej
Jag fann mej bara rådvill
utan dej
Jag strävade och kämpade
Men kom ändå aldrig fram
Och allting som jag rörde vid
förvandlades till sand
Som skum på vildan våg
utan dej
utan dej
Jag var som skum på vågen
utan dej
En fågel utan rede
En unge utan bo

Jag var ett barn i skogen
utan far och mor
Min natt var utan ände
Min resa var utan slut
Min röst var utan styrka
Min himmel utan ljus
Nu finns det inget liv
utan dej
utan dej
Nu kan jag inte leva
utan dej
Och jag blir aldrig fri
utan dej
utan dej
Jag finner aldrig frihet
utan dej
Och jag blir aldrig fri
utan dej
utan dej
Jag finner aldrig frihet
utan dej...
Psalm 38b
För att du inte tog det gudomliga dig till en krona,
för att du valde smälek och fattigdom vet vi vem Gud är.
För att du lydde fram till det yttersta - döden på korset,
vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är.
För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda,
vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är.
Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda,
säga med alla heliga, saliga: Jesus är Herre.
Därför skall alla världar och varelser, allt som har varit,
är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre.
Nattvardsbönen
(Bön med tolkningar av Mikael Wiehes texter)
Från öster och väster
från söder och norr.
Med drömmar och längtan
med saknad och sorg.
Från nära och fjärran
kommer vi hit.
För ett möte utan gränser
för mötet med oss själva och dig.
Den natt då han blev förrådd...
Din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.
Gud vi är avbilder av dig, människor i världen.
Det som händer där händer också mig.

Det som händer mig påverkar världen.
Du blev människa i världen .
Det som händer oss händer också dig.
Det som pinar oss pinar också dig.
Den som tar avstånd från världen omkring sig
tar också avstånd från sig själv och dig.
Gud låt oss genom denna måltid smaka frihetens kraft.
Hon kommer över ängarna
Hon kommer över ängarna
Hon kommer när det våras
Hon kommer liksom änglarna
när mänskorna har sårats
Hon kommer över markerna
Hon kommer när det dagas
Hon kommer till dom sovande
när själarna skall lagas
Hon kommer liksom sommaren
när vintern har gått över
Hon kommer till dom trasiga
Hon vet vad dom behöver
Hon kommer liksom stjärnorna
när nätterna är mörka
Som sagorna och sångerna
till dom som bli'tt trötta
Hon kommer över ängarna
Hon kommer när det ljusnar
Hon kommer liksom änglarna
när mänskorna är frusna
Hon kommer liksom gryningen
som regnet efter torka
Ibland så är hon nära mej
Ibland så är hon borta
Tackbön
Nu kan jag gå ut och möta livet,
vara med i det som sker.
Nu när du har öppnat mina ögon.
Nu när du har lärt mig hur man ser
Och jag vet
att du vet
vem jag är
Välsignelsen
Fågel Fenix
Vida vingar
höj dig på vida vingar
Flyg min vackra fågel flyg
över stadens torn och tinnar
över land och över by
res dig ur askan av det som var förbränt
stig ur dimman stig ur rök
höj dig ur kruset av det som gick i kras
stolt som dagen när den föds
Flyg min vackra fågel
flyg mot himmelen

flyg mot rymd och flyg mot ljus
svinga dig mot solen, stig mot stjärnorna
flyg dit drömmarna slår ut
Tag mig på dina vingar
flyg min vackra fågel, flyg
över stadens torn och tinnar
över land och över by
res dig ur askan av det som var förbränt
stig ur dimman stig ur rök
höj dig ur kruset av det som gick i kras
stolt som dagen när den föds
Flyg min vackra fågel
flyg mot himmelen
flyg mot rymd och flyg mot ljus
svinga dig mot solen, stig mot stjärnorna
flyg dit drömmarna slår ut
flyg dit drömmarna slår ut

