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Böner och sånger utöver det som finns i Gudstjänstmaterialet
Inledande böner/lovprisning

Vi prisar dig
Vi prisar dig, Gud, vår Skapare,
för din skapelses skönhet och tillgångar,
för varje människas unika gåvor,
för människans skaparkraft som ständigt ger oss nya livsmöjligheter,
för din närvaro i allt som lever.
Vi prisar dig, Jesus Kristus,
för att du ständigt kallar oss att följa dig,
för att du särskilt tar dig an de osedda och oälskade,
för att du gav ditt liv för att världen skulle få leva,
för att du uppstod och lever bland oss än.
Vi prisar dig, heliga Ande,
för att du ständigt inspirerar oss att upptäcka livets fullhet,
för att du stör och överraskar oss i vår bedrägliga trygghet,
för att du aldrig ger upp att föra oss närmare Kristus,
för din uthållighet i kampen för godhetens seger.
Vi prisar dig, heliga Treenighet,
för att du oupphörligen andas nytt liv in i vår värld,
för att du tålmodigt förlåter oss våra skulder,
för att du befriar och inspirerar oss
att värna om livet i all dess skönhet och skörhet.
© Per Harling

Överlåtelseböner
Ta vår vilsenhet
Gud, du gav oss din Son,
för att vi skulle följa honom
på vägen till dig och det sanna livet.
Han föddes i fattigdom,

blev flykting som barn,
greps och dödades för sin tros skull,
men öppnade därmed en väg att gå
mot en ny mänsklighet.
Därför ber vi dig:
Ta vår vilsenhet
och led oss in på din väg.
Ta våra fördomar
och fyll dem med öppenhet och tillit.
Ta vår själviskhet
och fyll den med medlidande och solidaritet.
Ta vår girighet
och öppna våra händer till att ge.
Ta vår rädsla
och fyll oss med mod och tillförsikt.
Ta vår ilska
och fyll den med helig vrede
över orättfärdighetens tilltag.
Bär oss in i trons, hoppets
och kärlekens famn,
som är du,
sårbar, sann och levande
i världen.
© Per Harling

Godheten är starkare än ondskan
L

F

L

F

Vi kommer inför Guds ansikte och ber:
Gode Gud,
trots att vi vet att vi alla har del
i världens bortvändhet från dig,
att vi inte älskar vår nästa som oss själva,
att vi inte delar med oss av vårt överflöd,
vill vi ändå bekänna
i tro på din förlåtelse:
Godheten är starkare än ondskan,
kärleken är starkare än hatet,
ljuset är starkare än mörkret,
sanningen är starkare än lögnen.
Trots att vi ofta bär på
bitterhet och avundsjuka,
likgiltighet och förakt,
girighet och hårdhet,
vill vi ändå bekänna
i tro på din upprättelse:
Godheten är starkare än ondskan,
kärleken är starkare än hatet,
ljuset är starkare än mörkret,
sanningen är starkare än lögnen.

L

F

Trots att vi kan känna
tvivel och förvirring,
trötthet och misströstan,
ilska och rädsla,
vill vi ändå bekänna
i tro på din närvaro:
Godheten är starkare än ondskan,
kärleken är starkare än hatet,
ljuset är starkare än mörkret,
sanningen är starkare än lögnen.

© Per Harling

Bön om förlåtelse
(P)

Alla

Gud, du som vill ge oss salighet,
ta bort allt, som hindrar oss att följa dig.
Du säger: Saliga de som är fattiga i Anden.
Öppna mig för ditt rikes rikedom.

(P)
Alla

Du säger: Saliga de ödmjuka.
Förlåt mig min brist på ödmjukhet.

(P)
Alla

Du säger: Saliga de barmhärtiga.
Förlåt mig min brist på barmhärtighet.

(P)
Alla

Du säger: Saliga de renhjärtade.
Rena mitt hjärta
i din barmhärtighet och förlåtelse.

© Per Harling

Böner

Var ska vi köpa bröd
”Var ska vi köpa bröd
så att alla får något att äta?”,
frågar du, Jesus.
Här är vi
med vår demokrati
och vårt välfärdssystem,
med våra biståndsorgan
och vår insamlingsvilja,
med vår kyrkas rikedomar
och böner.
Här är jag
med min överfyllda frysbox,
med mitt bank- och fondsparande,

med min bostad och min sommarstuga,
med mina semesterplaner
och livsdrömmar,
med min familj och mina vänner.
Här är vi
med vår vilja att tjäna dig,
med vårt överflöd,
med vår längtan till en jord
där rättfärdighet bor.
Välsigna oss,
vår vilja,
vårt överflöd,
vår längtan,
så att det räcker åt fler
och ”samlar ihop vad som blir över,
så att ingenting förfars.”
Amen.
© Per Harling

En solidarisk litania
L

Med framtiden i fokus
är vi beredda att tillsammans
göra allt vi kan för att få ett slut
på fattigdomen och ojämlikheten i vår värld.

L

Det är inte sant
att obetalda skulder inte kan upphävas.

Alla

Detta är sant:
”Vi lovar att vart sjunde år
låta marken vila
och avstå från att indriva skulder”
(Nehemja 10:31)

L

Det är inte sant
att vi måste acceptera orättvisan.

Alla

Detta är sant:
”Höj din röst för den stumme,
till försvar för alla som sviktar.
Höj din röst och döm rättfärdigt,
försvara de fattiga och svaga”.
(Ordspråksboken 31: 8-9)

L

Det är inte sant
att vi bara är offer
för ett orättfärdigt, globalt ekonomiskt system.

Alla

Detta är sant:
”Be, så skall ni få.
Sök, så skall ni finna.
Bulta, så skall dörren öppnas”.
(Matteus 7: 7-8)

L

Det är inte sant
att våra drömmar om mänsklig värdighet,
fred och rättvisa inte skulle gälla våra liv här och nu.

Alla

Detta är sant:
”Herrens ande är över mig”, sade Jesus,
”ty han har smort mig till att förkunna
ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna
befrielse för de fångna och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet
och förkunna ett nådens år från Herren”
(Lukas 4: 18-19)

Från England
Fattigdomens rikedom
”För att du inte tog det gudomliga
dig till en krona,
för att du valde smälek och fattigdom
vet vi vem Gud är.” (Sv ps 38: 1)
Jesus Kristus,
du blev fattig,
för att vi, genom din fattigdom,
skulle förstå vad livets rikedom handlar om.
Berikade är vi genom dig.
Därför behöver vi inte vara rädda
för att bli fattiga igen:
så fattiga att vi blir tomma i öppenhet för dig,
så fattiga att vi kan avstå speciella fördelar,
så fattiga att vi kan dela vår rikedom med andra,
så fattiga att vi kan skänka vår tid till andra,
så fattiga att vi accepterar vår egen sårbarhet,
så fattiga att vi kan erkänna vår okunskap om världens tillstånd,
så fattiga att vi vågar vandra korsets väg,
så fattiga att vi överlämnar våra liv till dig.
Vi behöver inte vara rädda
för att i dig, Kristus,
dö bort från vår upptagenhet av oss själva,
dö bort från vår girighet,

dö bort från våra fördomar,
för i en sådan död
ger du oss den största skatten av liv
större än all världens rikedomar.
© Per Harling

Hjälp vår otro
Jesus Kristus,
vi ser ut över världen
och vi känner hur svårt det är att tro:
Vi ser hur vapenmakt ständigt slår ner
människors fredslängtan.
Vi ser hur människor tvingas på flykt
om och om igen.
Vi ser hur penningmakten blir allt rikare
och fattigdomen allt större.
Vi ser hur våra egna små försök
att åstadkomma förändring
ständigt slår slint.
Herre Jesus Kristus,
vi tror, hjälp vår otro!
Vi ser hur AIDS skördar allt fler offer
där fattigdomen är som störst.
Vi ser hur hungern fortfarande
har ett obarmhärtigt grepp om vår värld.
Vi ser hur naturkatastrofer
ödelägger redan svårt utsatta områden.
Vi ser hur hatet ständigt blossar upp
och orsakar ofattbar blodspillan och död.
Herre Jesus Kristus,
vi tror, hjälp vår otro!
Ofta känns det som om vi inte kan ta in mer
av världens lidande.
Vår tro klarar inte av fler utmaningar.
Och ändå vet vi
att du själv finns mitt i lidandet,
att du själv inte undkom ondskan,
att du själv lever i den hungrige, i den nakne,
i flyktingen, i den fattige, i den maktlöse.
Och du ropar till oss genom dem,
våra systrar och bröder,
och vi uppmanas att tro igen,
att hoppas igen,
att älska igen,

att handla igen.
Herre Jesus Kristus,
vi tror, hjälp vår otro!
© Per Harling

O Gud, låt din vilja ske
O Gud, låt din vilja ske,
så att fred leder till försoning,
så att försoning föder rättvisa,
så att rättvisa skapar frihet,
så att frihet åtföljs av barmhärtighet,
så att barmhärtighet väcker kärlek,
så att kärlek öppnar för tron
på att din vilja kan ske
och att ditt rike kan upprättas
genom oss,
dina vilsna
men oändligt älskade barn.
© Per Harling

Gud, lär mina ögon
Gud!
Lär mina ögon att se din kärleks spår,
inte bara på skönhetens platser,
utan även där livet är svårt, fult och utsatt.
Gud!
Lär mina öron att lyssna
till din vilja
och människors behov.
Gud!
Lär min mun att tala för sanningen,
tala för dem som av olika skäl
har tystats eller givit upp.
Gud!
Lär mina händer att tjäna
dem som kämpar för sina liv
i utsatthetens landskap.
Gud!
Lär mina fötter att vandra
med människor,
som längtar efter kärlek.
Öppna mina ögon,

mina öron,
min mun
och mina händer
i tjänst för ditt rike
och led mina fötter
in på din sannings väg.
© Per Harling
Inled oss inte i frestelse
Inled oss inte i frestelsen,
att överge dig när livet går oss väl,
inled oss inte i frestelsen,
att undvika livets ökenvandringar,
inled oss inte i frestelsen,
att blunda för världens tillstånd,
inled oss inte i frestelsen,
att bara se till vårt eget,
inled oss inte i frestelsen,
att tillbe tingen mer än dig,
inled oss inte i frestelsen,
att vara en mätt och tillfredställd kyrka.
Inled oss inte i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten
och härligheten
i evighet.
Amen.
© Per Harling
I begynnelsen var Ordet
I begynnelsen var Ordet
och Ordet var hos Gud
och Ordet var Gud
och Ordet blev människa,
blev barn,
blev ben,
blev hjärta,
blev hud,
blev tankar,
blev tro, hopp och kärlek,
blev korsfäst,
blev uppstånden.
I begynnelsen var Ordet
och Ordet var hos Gud
och Ordet var Gud
och Ordet föds än i dag,

där barnet blir upprättat,
där främlingen tas emot,
där människan älskar Gud
av hela sitt hjärta
och sin nästa som sig själv,
där den minste blir den störste,
där korset bärs i efterföljelse,
där tron blir till handling,
där hoppet går i uppfyllelse,
där kärleken bär allt,
tror allt, hoppas allt
och uthärdar allt.
© Per Harling

Jesus Kristus, hjälp oss
Jesus Kristus,
du som är den gode herden,
hjälp oss att följa dig,
du som är världens ljus,
hjälp oss att leva som ljusets barn,
du som är livets bröd,
hjälp oss att dela våra tillgångar,
du som är vinstocken,
hjälp oss att bära frukt,
du som är vägen och sanningen,
hjälp oss att värna om sanning och rätt,
du som är uppståndelsen och livet,
ge oss uppståndelsens frimodiga glädje
i evighet.
© Per Harling

Någon gråter, Gud (melodi: Kumbajah, my Lord)
Alla

Någon gråter, Gud, du är med (upprepas tre ggr),
O, Gud, du är med.

L

Någonstans gråter någon, Gud.
Någon är miljoner,
någonstans är överallt.
Det är tårar av lidande.
Det är tårar av svaghet och besvikelse.
Det är tårar av protest och motstånd.
Det är tårar från både rika och fattiga.
Någon gråter, Gud, fräls världen!
Någon dör, o Gud, du är med (upprepas tre ggr),
O Gud, du är med.

Alla

L

Några dör av hunger och törst.
Någon dör, för att någon annan

roar sig med alltför många onödiga och överflödiga saker.
Någon dör, för att människor fortsätter
att utnyttja varandra.
Någon dör, Gud, för att vi ännu inte är beredda
att välja sida, att göra ett val,
att göra din vilja till vår vilja.
Någon dör, Gud, fräls världen.
Alla

Någon ropar, Gud, du är med (upprepas tre ggr),
O Gud, du är med.

L

Någon ropar högt och klart.
Någon har gjort sitt val.
Någon är beredd att stå emot ondskan.
Någon ropar ut,
offrar hela sin existens i kärlek och vrede,
för att slåss mot döden som omger oss,
för att kämpa mot det onda
som vi korsfäster varandra med.
Någon ropar, Gud, fräls världen.

Alla

Någon ber, o Gud, du är med (upprepas tre ggr),
O Gud, du är med.

L

Någon ber, Gud.
Vi ber i tårar och vrede,
i missräkning och besvikelse,
i styrka och tålamod.
Vi ber, Gud:
egga vår fantasi, skärp vår politiska vilja.
Genom Jesus Kristus har du låtit oss veta
var du vill att vi skall vara.
Hjälp oss att vara där nu.
Var med oss, vidrör oss, märk oss,
låt oss bli till välsignelse.
Låt din kraft finnas i vår svaghet.
Någon ber, Gud, fräls världen.

Alla

Kumbaya, my Lord, kumbaya (upprepas tre ggr),
O Lord, kumbaya.

Från Kyrkornas Världsråds Generalförsamling i Vancouver 1983

Låt ditt rike komma
När vi känner oss hjälplösa,
när lögnen har makt,
när rädslan och likgiltigheten tilltar,
låt ditt rike komma.
När glädjen är frånvarande,
när kärleken är svag,
när otron är stark,

låt ditt rike komma.
Till sjuka och ensamma,
till fängslade och torterade,
till svältande och hemlösa,
låt ditt rike komma.
I vår gudstjänst,
i bön och sång,
i bröd och vin,
låt ditt rike komma.
Till våra händer,
till våra ögon,
till våra hjärtan,
låt ditt rike komma.
Från Tjeckien

Förbön
L

Gud, vår Skapare,
du har gett oss denna jord,
vårt hem i kosmos.
Med sköra trådar
har du vävt samman dess sköna väv
av fruktbara jordar, friska vatten,
dansande vindar, djur och människor.
Ge oss insikt,
så att vi värnar om den.
Ge oss handlingskraft,
så att vi vårdar den.
Ge oss kärlek,
så att vi älskar den.

Alla

Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L

Vi ber
för alla som är beroende av ett stycke jord,
för människors dagliga mat och hälsa,
för dem vars skogar förstörs
och vars jord tas ifrån dem.

Alla

Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L

Vi ber
för dem som lider bristsjukdomar,
för dem som saknar tjänligt vatten,
för krigens lemlästade offer,
för dem som längtar efter rättvisan och fred.

Alla

Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L

Vi ber
för politiker och industriledare
för ekonomer och miljöforskare,
att de i samförstånd ska låta långsiktiga värden styra
de beslut som påverkar vår miljö.

Alla

Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L

Vi ber
för oss själva,
att du ska vända vår oro till hopp och kärlek.
att du ska vända vår stumhet till protest och lovsång,
att du ska vända vår vanmakt till kraftfull handling.

Alla

Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L

För en ny jord där rättfärdighet bor,
för en ny mänsklighet, där kärleken råder
ber vi i Jesu Kristi namn.
Amen.

Alla

© Per Harling

Livet är
Livet är en utmaning……. Anta den!
Livet är en gåva………… Ta emot den!
Livet är ett äventyr……… Våga det!
Livet är en sorg…………. Väx med den!
Livet är en uppgift……… Gör den!
Livet är en lek…………... Lek den!
Livet är ett mysterium….. Vila däri!
Livet är en sång………… Sjung den!
Livet är en möjlighet…… Ta den!
Livet är ett löfte………… Uppfyll det!
Livet är en skönhet……… Prisa den!
Livet är en kamp………… Kämpa den!
Livet är ett pussel……….. Lägg det!
Livet är ett mål………….. Sök det!
Livet är för evigt………… Tro det!
Okänd, svensk tolkning av Per Harling

Sändning
Lev som ljusets barn
Lev som ljusets barn.
Ljuset bär frukt
där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.
Låt oss gå i frid.

Efesierbrevet 5:9

Saliga de som
Saliga de som hungrar och törstar
efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.

Matteus 5: 6-8
DEN SVENSKA PSALMBOKEN/PSALMER OCH SÅNGER
37, Kristus är världens ljus
57, Sin enda grund har kyrkan
62, Än finns det en värld
74, Du som gick före oss
86, O Guds kärlek
87, Våga vara den du i Kristus är
89, Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
90, Blott i det öppna
97, Jag behövde en nästa
102, Tung och kvalfull vilar hela världen
192, Nu sjunker bullret
274 Jesus, gör mig så till sinnes
289, Guds kärlek är som stranden
292, Pris vare Gud
DEN SVENSKA PSALMBOKEN med tillägg
332, Guds härlighet oss styrka ger
344, Gud har skapat allting
358, Han gick in i din kamp på jorden
368, Blås på mig, skaparvind
394, Kläd dig, själ, i högtidskläder
398, Brödet är ett
418, Hav och stränder din allmakt formar
476, Gud, när du andas
579, Ni mänskobarn
587, Gud skapade de klara vattnen
590, Som källor utan vatten
591 Det kan vi göra för rätt och för fred
592, Gud, du gick bort
594, Giv folken fred
599, O låt ditt rike komma
600, Vi ville dig se
601 Försoningens dag och uppståndelsens dag
602, Så länge solen värmer jorden
608, Vi sätter oss i ringen
637, En gång i tidens morgon
654, Låt rätten flyta fram
670, Ur djupen ropar jag till dig

693, Dona nobis pacem (Ge oss fred)
717 Innan gryningen
733 Guds kärlek färdas här
735 Gå ut kring hela jorden
738 Herre, du vandrar försoningens väg
744 Barn och stjärnor
748 Vi ger dig denna nya dag
759 Herre, låt mig få vila i dig
766 Trosbekännelse
769, Gud, i dina händer
779 När livet inte blir som vi har tänkt oss
780 Gud, när livet trasas sönder
782 Godhet har makt över ondskan
785 Ge oss mod att våga leva
786 Jordens bön
788 För livets skull
792 Lär mig höra din röst
793 Ett folk på väg
PSALMER OCH SÅNGER
358, Gud har skapat allting
359, Gud skapade de klara vattnen
369, Han gick in i din kamp på jorden
379, Kristus, du är annorlunda
389, När mörker över djupet var
394, Blås på mig, skaparvind
427 Brödet är ett, brutet för alla
435, Kläd dig själ i högtidskläder
455 Dela med dig
465, Hjälp oss att acceptera
473, Någon skall vaka i världens natt
473, Se, en gåvoflod går fram
482, Våga sätta fulla segel
510 Nu är försoningsdagen kommen för världen all
523, Gud, när du andas
582, Han som gav sitt liv
686, Ni mänskobarn som här i världen
693, De rör sig som skuggor
695, Det kan vi göra för rätt och för fred
700, Folken på jorden
703, Jorden är Herrens
704, Lär mig höra din röst
705, O låt ditt rike komma
706, Och varje mänska ska leva i frihet
707, På vägarna ute i världen
709, Se, Herre, på vår arbetsdag
710, Sol och jord och luft och hav
712, Tar vi sten i våra händer
713, Vi ropar till Gud
714, Vi sätter oss i ringen
715, Vi söker varandra förgäves
716, Vi ville dig se

755, Låt rätten flyta fram
756, Låt rätten flyta fram
PSALMER I 90-TALET (Verbum)
802, Sjung med glädje till Guds ära
806, Kom folkslag och raser
808, Som gränslösa vidder
819, Ett heligt arv är kyrkan
821, Herre, du har anförtrott oss en uppgift
824, Se, en gåvoflod går fram
826, Gå ut med evangelium
831 Kring detta bord församlas mänskligheten
857, Vi ger dig denna nya dag
871, Kristus är här
878. Herre, du vandrar försoningens väg
884, Allt som lever, som är hotat
888, Jorden är Herrens
892, Och varje mänska ska leva i frihet
894, På vägarna ute i världen
895, Guds kärlek färdas här
900, När livet inte blir som vi har tänkt oss
918, De som sår under tårar
919, Ur djupen ropar jag
HELA VÄRLDEN SJUNGER (Verbum)
46, Fred och allt gott
47, Fred vare med dig
48, Kom med fred, o Herre
49, Ge oss fred
56, Be om fred
89, Jesus Kristus väntar
101, Hör vad Gud
105, Gå ut i tjänst för Gud
107, Lägg i varandras händer fred
110, Prisa Gud, som för alltid är här
112, Snart kommer den framtid vi väntar
115, Jordens bön
116, Livets Herre
117, Gud kallar oss

