Utan dig – en mässa om sorg och solidaritet
GUDSTJÄNSTORDNING
När ormen ömsar skinn
Tystnaden tätnar
Inledningsord
Till dig Gud, kommer jag
en människa i världen,
med min hunger och oro,
min längtan och mitt hopp.
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
Predikan I
Allt har sin timme
Vad bryr sig kärleken
Predikan II

Det finns nåt vitare
Utan dig
Predikan III
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
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.
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

Tackbön
Nu kan jag gå ut och möta livet.
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
…ska nya röster sjunga
(Böner med tolkningar av Mikael Wiehes texter, gjorda av Mikael Ringlander)

