Gudstjänst i hemmet

(i enkelhet tillsammans med Gud och varandra, om än på avstånd)
Även i dessa, för oss, ovanliga tider ringer kyrkklockorna till gudstjänst och bön kl.
11.00. Om du av olika anledningar inte har möjlighet att fira gudstjänsten i kyrkan
kan du fira med oss i ditt hem. Vår gemenskap sträcker sig utanför kyrkan väggar, vi
är tillsammans, med på olika platser.

Börja med att tända ett ljus och läs dessa ord:
Du som har skapat världen och allt den rymmer,
du som är Gud över himmel och jord,
bor inte i tempel som är byggda av människohand.
Himlarna rymmer dig inte, men du är här, inte långt borta
från någon av oss.
I dig är det som vi lever och rör oss och är till,
vårt ursprung och vårt mål har vi i dig.
Till dig kommer vi med vår bön:

Överlåtelsebönen
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig, utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

Läsning från Gamla testamentet:
Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är
långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen
med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.
Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd. (…)
Du såg mig innan jag föddes, i din bok var dom redan skrivna, de dagar som hade
formats innan någon av dom hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
Vill jag räkna dom är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.
(Ps 139: 1-6, 16-18)

Psalm 217 (sjung eller läs)

Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart,
mörkret är ej mörkt för dig, och i dunklet ser du mig.
Läk mitt öga att jag ser, hur du är i det som sker,
där jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig.
Och om jag ej mer förmår, gå i tro den väg du går,
led mig vid din fasta hand, steg för steg mot livets land.
När min tanke tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött,
och ej mera mäktar strid, inneslut den i din frid.
All din nåd är öppen famn, och ditt namn en ljuvlig hamn,
vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.

Läsning från Nya testamentet:
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få
veta alla era önskningar. Då skall Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era
hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus (Filipperbrevet 4:6-7).

En stunds reflektion
Läs trosbekännelsen
Tillsammans med människor över vår jord, idag och i alla tider, stämmer jag in i vår
världsvida kyrkas bekännelse:
Vi tror på Gud fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre.,
vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius
Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen
ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse och ett evigt liv.

Förbön (av biskop Eva Nordung Byström)
Gud, i tider av oro, ge oss sinnnesro.
I vår otrygghet, omslut oss med trygghet.
Lugna vår rädsla, stilla våra stormar,
håll vårt hjärta och ge oss din frid.
Bevara oss från att tappa hopp och besinning
och hjälp oss att ge varandra mod och stöd.
I dina händer lägger vi alla människor i vårt samhälle
och vår värld som just nu kämpar för sina liv.
Vi ber nu särskilt för den som är svårt sjuk
och för de som tyngs av oro och sorg för sina nära och käraVi överlämnar oss själva och de som vi nu nämner vid namn i dina händer …
Så ber vi också för den som saknar hem och mat,
för människor på flykt undan krig och terror.
Påminns oss om vårt ansvar för våra medmänniskor
och den värld och skapelse du gett åt oss att förvalta.
Styrk oss och ge oss mod i kampen för det goda och rätta.
Fyll oss med din kärlek och din heliga Andes kraft.
Välsigna oss och bevara oss. Om detta ber vi i Jesu namn.
Amen.

Herrens bön

Tillsammans med människor runt om vår jord ber vi den bön Jesus uppmanat oss:
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din
vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dom
som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Psalm 248 (Sjung eller läs)
Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.
Herren sina trogna vårdar, uti Sions helga gårdar,
över dom han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar.
Ingen nöd och ingen lycka, skall utur hans famn dem rycka,
han vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner.
Gläd dig då du lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara,
för hans vilja måste alla fiender till jorden falla.
Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl allena.

Läs välsignelsen
Herren välsignar oss och beskyddar oss, Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar
oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Dags att dricka en kopp kyrkkaffe om du är sugen på det!
Vila i att du är en del av ett stort gudstjänstfirande sammanhang, vi är många som
möts och ber, även om vi inte är på samma plats. Men vi är tillsammans i Guds namn
och omsorg!
Vill du lämna kollekt till ACT Svenska kyrkan så går det bra att swisha till 90 01 223.
Guds välsignelse över din dag!



