Gudstjänst med tillbedjan, bön, insamling, bibelsamtal och förbön
Tema: Guds frid!
Det här är ett förslag på upplägg när ni möts i din familj, med några få vänner, i en mindre
hemgrupp eller om du följer upplägget för dig själv - tillsammans med Jesus såklart! Påminn
gärna varandra om att fast vi är utspridda idag så är vi en gudstjänst-firande församling
tillsammans! Det är stort.
Inledning
Gör något som markerar att du/ni nu börjar att fira gudstjänst tillsammans (även om ni finns
på en plats som kanske associeras till annat). Ett tips kan vara att t.ex. tända ett ljus.
Om det är första gången ni firar hemmagudstjänst med det här upplägget så börja gärna med
att läsa den text som ligger i slutet av det här dokumentet.
Tillbedjan
Ta en stund och tillbe Gud!
En lista med texter till lovsånger vi tror att ni känner igen finns här:
http://www.korskyrkanvasteras.se/wp-content/uploads/Lovsånger-Korskyrkan-1.pdf

Några av er kanske har möjlighet att sjunga med hjälp av att någon leder i gruppen/familjen
eller spelar till. Annars har vi också gjort en Spotify-lista:
https://open.spotify.com/playlist/3ogyHkryC1EwWwkqDRvZ1J?si=Yht1KGD2TPGC27I1NMalZg

Eller så kanske ni/du har en favorit-lovsångs-cd-skiva hemma som du vill sätta på och lyssna
till en stund.
Eller så kan man uttrycka tillbedjan utan musik. Det viktigaste är att ni/du tar en stund och
tillber Gud!
Bön för världen
Vårt internationella arbete
Anneli och Andreas Dagernäs arbetar heltid som regionledare för Afrika fr.o.m. jan 2020 på
distans. Familjen med barnen Cornelia, Esther och Wilma bor i Timmersdala, Sverige. Anneli
ansvarar för fokusområdet ”Barns rättigheter” och planerar för flera resor under året till
Sydafrika, Moçambique och Zambia. Andreas har fokusområdet ”Församlings och
ledarutveckling” och kommer att resa till Tanzania i mars, till Sydafrika för
partnerskapskonferens i april, med tema nå alla människor I städerna. I maj åker Andreas till
RCA med ett resursteam som har introducerats.
Aktuellt böneämne
Vi fortsätter att be för situationen i världen och i Sverige, orsakat av Covid-19. Be särskilt för
alla som jobbar i sjukvården och alla som står i beslutsfattande positioner. Be om kraft, styrka
och vishet! Be också för de som är extra svaga och sjuka och för alla som är oroliga och
förlorar sina jobb.

Insamling
Avsättt några minuter för att swisha en gåva till vår församlings arbete i Sverige och i
världen!
Swishnummer: 123 – 213 60 67
Välj gärna en sång att lyssna på eller sjunga under tiden.
Be att allt det vi samlar in får förvaltas väl och bli till Guds ära!
Undervisning & bibelsamtal
Börja med att läsa dagens text: Joh. 14:27 ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er”.
Välj en bibelöversättning som passar dig/er grupp. Är ni barn samlade också - kanske kan de
få rita/agera/illustrera med legogubbar när ni läser.
Lyssna till och titta på dagens inledning till texten. Du hittar filmen här:
https://www.dropbox.com/s/p8pmchqgfg13xz5/Predikan%2028%3A6.mp4?dl=0

Samtala om eller fundera på:
1. Varför ger Jesus löfte om Den Helige Ande, hjälparen och sin frid och inte ett tiopunkts teologiskt manifest som testamente till lärjungarna?
2. Vad betyder Guds frid för dig?
Förbön för varandra
Be för det du/ni har på hjärtat.
Om ni är flera - dela era böneämnen med varandra och be för varandra! Ett tips är att ta fram
ett block och skriva upp vad ni ber för. Nästa vecka när ni möts igen kanske ni får se att ni fått
bönesvar! Annars kan ni komma ihåg och be för det igen.
Om du är ensam och vill ha personlig förbön - ring Adam Sjöblom (070-729 10 62) eller
Micke Gunnardo (073-39914 82) så löser vi det via telefon.
Om ni är flera olika åldrar samlade så hittar ni några tips kreativa sätt att be på i slutet av det
här dokumentet.
Avsluta med Välsignelsen:
Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss
och vare oss nådig
Herren vände sitt ansikte till oss
och give oss frid
I Faderns och sonens och den helige Andes namn
Amen
Glöm inte kyrkkaffet nu! 😊

Ifall ni/du vill: Skicka gärna en bild och några korta ord om hur ni hade det till Sara
Sjöblom. Så kan vi få dela det med varandra när vi återgår till att fira gudstjänst i
Korskyrkan igen. Vi är kyrka överallt!

Om det är första gången som du/ni firar Korskyrkans hemmagudstjänst kan ni läsa
den här inledningstexten:
Som kyrka i Sverige är vi inte så vana vid att fira gudstjänst i våra hem, och vi tror lätt att
allt handlar om vårt gemensamma hus – kyrkobyggnaden – och att delta i den stora
gudstjänsten. Vi älskar ju att mötas, fira den stora gudstjänsten och glädja oss över vad
som händer när vi möts i tillbedjan och bön. Det är gott!
De första lärjungarna och kristna över hela vår jord än idag möts dock till gudstjänst i
hemmen och vi tror verkligen att detta, mitt i den situation som är, verkligen kan få bli
goda tillfällen då vi får berikas och fördjupas i vår tro! Låt oss be att vi får upptäcka att
Gud finns och bor lika mycket i våra hem som i kyrkobyggnaden och att vi får erfara Hans
närvaro när vi tillsammans - eller enskilt - tar en stund för att fira gudstjänst i våra hem.

Om ni är flera olika åldrar samlade så följer här några kreativa sätt som ni kan be
på:
•

Popcornbön: Alla som vill kan be korta meningar högt och säg ”pop” när du är klar
- så får bönerna poppa som popcorn. Avsluta stunden med att säga ”Amen”
tillsammans.

•

Fri bön: Ta fram papper och pennor - rita/skriv era böner och lägga i en skål och be
för allt tillsammans när alla som vill lagt dit sin/sina lappar.

•

Tackbön: Ta fram lite lego eller duplobitar och låt de som vill bygga ett torn av
tacksamhet - för varje bit - tacka Gud för något!

•

Bön om helande: Ta fram plåster. Låt de som vill skriva namn på någon som är
sjuk på plåstren och klistra upp det på ett papper. Be att personerna ska bli friska.

