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På skapelsefred tror vi – en värld med rättvisa resurser.
Om skapelsefred ber vi – en värld med rättvisa resurser.
För skapelsefred arbetar vi – en värld med rättvisa resurser.

M

aterialet för gudstjänst handlar om
skapelsen, freden, rättvisan och resurserna. Det vill uttrycka vår övertygelse
om att skapelsefred är möjlig, vårt ansvar att bära
visionen i bön och vår vilja att arbeta för att detta
ska bli verklighet. Den tar sin utgångspunkt i tron
på skapelsens storhet och rikedom, i lovsång och
tacksägelse.
Men skapelsen är skövlad och freden hotad. Vi
bekänner vår skuld och delaktighet i detta. Som
inspiration finns tre texter om hopp och fred från
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olika situationer i Demokratiska Republiken
Kongo. Vi ber också med barn i Indien och Johannes Paulus II om fred och rättvisa. Mot slutet av
gudstjänsten kallas vi att arbeta för fred och rättvisa i världen, med visionen om Kristus som hela
världens fred.
På kommande sidor finns en gudstjänstordning
som du kan använda som den är eller plocka valda
delar ur. Du kan även ladda hem bildspel, drama för
barn samt morgon- och aftonböner via www.skr.
org/globalaveckan. Klicka på Detta kan ni göra.

En barnkör i
Göteborg
sjunger för
glatta livet. Låt
gärna barnen
vara med i er
gudstjänst!
Foto: Jim Elfström/
IKON

27

F

örtröstan

Gudstjänst- och andaktsmaterial

Ledare På skapelsefred tror vi…
Alla
en värld med rättvisa resurser.

Alla

Detta är vår Gud.
Detta är vår kallelse i tro.
Låt oss tillbe Gud.

Hälsningsord

Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
				
Ps 36:6
Sångförslag

”O, store Gud”, nr 11 i Den Svenska Psalmboken,
Psalmer och Sånger samt Cecilia
Växelläsning

Läsare 1 Ur tomheten skapade Gud allt som finns.
Gud bredde ut jorden i dess mångfald, med berg
och dalar, floder och fält. Ur vatten och eld steg 		
torr mark och gröna slätter fram, vinden och havet
omfamnade jorden och solen lyste.
Läsare 2 Och genom alltsammans vävdes gyllene trådar av
hopp, drömmar om rättvisa och medkänsla, stilla
strömmar av fred och frid.
Läsare 3 Gud samlade alla folk till en gemenskap,
och gav oss med glädje friheten att välja vår väg
med mod och tillit.
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Sångförslag

”Låt oss glada och i tro”, nr 31 i Den Svenska Psalmboken,
Psalmer och Sånger samt Cecilia
”Allt, Herre, lyder dina bud”, nr 353 i Psalmer och Sånger
”Sjung till Guds ära”, nr 801 i Psalmer i 2000-talet
Bön

Vi är alla dina barn.
Vi behöver dig.
Vi behöver din kärlek,
så att vi kan älska varandra inbördes.
Välsigna oss och
våra bröder och systrar
i hela världen.
Afrikansk bön, http://stp.studorg.liu.se/bon_liv.html. Bearbetad.

Tystnad – meditation
Sångförslag

”Jag behövde en nästa”, nr 97 i Den Svenska Psalmboken, Psalmer och Sånger samt Cecilia
”Uppmuntran”, nr 824 i Psalmer i 2000-talet
Bön om förlåtelse

Ledare Vår Gud och Skapare!
Vi kommer inför Dig och ber om kraft
att ta vara på den skapelse Du skänkt oss.
Alla
Förlåt oss för allt vi har skadat och förstört,
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och hjälp oss nu att bidra till jordens
och människors helande och upprättelse.
Ledare Vår Gud och Befriare!
Vi kommer inför Dig och ber om mod att stå upp
för vår egen och varandras befrielse.
Alla
Förlåt oss för att vi låter människor lida och 		
förtryckas, och hjälp oss nu att bidra till jordens
och människors frihet och fred.
Ledare Vår Gud och Livgivare!
Vi kommer inför Dig och ber om liv, Du som burit
våra bördor och Du som sänt Din son för att ge oss
liv i överflöd.
Alla
Förlåt oss för att vi låter människor törsta och 		
vissna, och hjälp oss nu att bidra till jordens och
människors växt, hopp och livskraft.
I Jesu namn.
Amen
”Ge mig det vattnet”- gudstjänstinspiration
för Svenska kyrkans fastekampanj 2009

Predikotexter

Texterna belyser vad skapelsefred är, hur viktigt det är med
balans mellan ritual och rättvisa och kallar oss att gå ut i
arbete för fred.
Gamla testamentet

Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
			
Ps 85:11
Nya testamentet

Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av
mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i
lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det
ena utan att försumma det andra.

Matt 23:23

Förlåtelsens ord

Ledare Jesus Kristus helar alla våra brister.
Gud, den barmhärtige,
Fadern, Sonen och den heliga Anden
förlåter och förnyar oss.
Alla
Amen.
Gudstjänstbok för Kristna riksmötet i Linköping 1999

Sångförslag

”Det finns djup i Herrens godhet”, nr 285 i Den Svenska
Psalmboken, Psalmer och Sånger samt Cecilia

Episteltext

. . . och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med
budskapet om fred.

Ef 6:15

Texter om hopp och fred
Möt Katembo, Michelle och Baraka i tre korta texter
om hopp och fred som kan läsas som ett inslag i
gudstjänsten. Ladda ner texterna på hemsidan.
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Bön

Skapare av natur och mänsklighet
av sanning och skönhet.
Hör min röst
ty det är rösten hos alla dem
som fallit offer för alla krig,
och allt våld mellan människor och nationer.
Hör min röst
ty det är rösten av alla barn som lider
och som i framtiden kommer att lida,
när människor förlitar sig på vapen och krig.
Hör min röst
när jag ber dig ingjuta i alla människors hjärtan
fredens vishet, rättvisans kraft och gemenskapens glädje.
Hör min röst
ty jag talar för alla de människor
i alla länder och alla tider
som inte önskar krig och som är beredda
att gå fredens väg.
Hör min röst
och ge insikt och styrka
så att vi alltid kan möta
hat med kärlek
orättvisa med rättvisa
nöd med offervillighet
krig med fred.
O Gud
hör min röst
och ge världen din eviga fred.
Amen
Översättning av Johannes Paulus II:s fredsbön
när han besökte Hiroshima år 1981.
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Från Kristi Förklarings rysk-ortodoxa kyrka i Stockholm.
Foto: Linda Persson/Sveriges Kristna Råd

Bön

Vi ber till dig, vår Gud, för alla dem som kämpar för sitt liv,
de som är rädda att de inte ska överleva till nästa dag.
Vi ber för dem som kämpar för att få pengarna att räcka till.
Vi ber för alla dem som utnyttjas av mäktiga och giriga
människor.
Vi ber om rättvisa, och att vi ska kunna dela på det överflöd
som Du har gett till vår jord.
Indisk bön. Idéhäfte 4/05 Diakonia
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Ledare Om skapelsefred ber vi…
Alla
en värld med rättvisa resurser.

Ledare För skapelsefred arbetar vi…
Alla
en värld med rättvisa resurser.

Sångförslag

Sångförslag

”Gud, vår Gud för världen all”, nr 99 i Den Svenska
Psalmboken, Psalmer och Sånger samt Cecilia
”O, Gud som skapat vind och hav”, nr 712 i Den
Svenska Psalmboken, nr 350 i Psalmer och Sånger

”Nu sjunker bullret”, nr 192 i Den
svenska Psalmboken, Psalmer
och Sånger samt Cecilia
”Thuma mina, Herre sänd
mig”, nr 584 i Den
Svenska Psalmboken, nr
676 i Psalmer och Sånger
”Öppna mig för din kärlek”,
nr 192 i Den Svenska
Psalmboken, Psalmer och Sånger
samt Cecilia

Slutord

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde
i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i
himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner
och herravälden, härskare och makter; allt
är skapat genom honom och till honom. Han finns
före allting, och allting hålls samman i
honom. Och han är huvudet för kroppen, för
kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från
de döda till att överallt vara den främste, ty Gud
beslöt att låta all fullhet bo i honom och att
genom hans blod på korset stifta fred och försona
allt med sig genom honom och till honom,
allt på jorden och allt i himlen.

Sändningsord

Kol 1:15 ff

Ledare Gå i frid som Guds älskade barn;
när vägen är svår,
må du känna att Kristus vandrar med dig;
när vägen är lång,
må Guds Ande lyfta dig;
när vägen är farlig,
må Guds händer omsluta dig.
Alla
Amen.

Hela världen ber

Skapelsefred i bild
Skapelse, fred, rättvisa och resurser – hur är detta
uttryckt i Bibeln och hur kan det uttryckas i bild? På
hemsidan finns ett bildspel du kan använda under
meditation, lovsång eller kanske som en inledning till
en samling.

Välsignelsen

Kan sjungas:
”Må friden från jorden”, nr 846 i Psalmer och Sånger, nr 731
i Den Svenska Psalmboken

Karin Olofsdotter
Illustrationer: Susanne Engman/IKON
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