IPCA VÄRLDSBÖNDAG 2019
IPCA’s böndagslogga, Petrus befrias från fängelse,
är målad av Jesper Neve, som har överlåtit äganderätten av ikonen till IPCA.
Använd det här materialet (eller översätt det till andra språk)
så att de som arbetar i fängelsesjälavården runt om i världen kan förenas i bön.
(Citatet från John Newton kan användas för att introducera bönedagen “I can see no reason
why the Lord singled me out for mercy … unless it was to show, by one astonishing instance,
that with him ‘nothing is impossible’” (“Jag kan inte se någon anledning till att Herren har
pekat ut mig för sin nåd… såvida det inte var för att med detta bevisa ett enastående exempel
på att för Honom ’är ingenting omöjligt’”)
L = Ledare
A = Alla

INLEDNINGSSÅNG
Amazing Grace (My chains are Gone)
Chris Tomlin
(Svensk text: SvPs 231)
Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I’m found
Was blind, but now I see
‘Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
My chains are gone I’ve been set free
My God, my saviour has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love, amazing grace.
HÄLSNING
L:
I Guds Skaparens, Frälsarens och Livgivarens namn.
A:
Amen
L:
A:

Nåd och frid till er alla från Gud
Gud fyller dig med frid och glädje
L: Låt oss erkänna de första invånarna och vårdarna i denna region/nation,
och i detta land, där vi bor, arbetar och ber.

ORDET
Psaltaren 145:1-5
En lovsång av David.

A:

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.
Läsare 1:
Dag efter dag vill jag prisa dig,
nu och för evigt sjunga ditt lov.
Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.
A:

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.

Läsare 1:
Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.
A:

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.

Läsare 1:
De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,
och de under som du gör vill jag besjunga.
A:

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.

L:
A:
L:
A:

Ditt ord, o Gud, är en lykta för min fot
Ett ljus för min stig
Vishet från Gud
Förnyelse genom Guds Ord

Läsare 2: Johannesevangeliet 9:1-12
Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen.
Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar,
eftersom han föddes blind?” Jesus svarade: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat,
men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra
hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är
i världen är jag världens ljus.” Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet
och strök degen på mannens ögon och sade: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa
betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Hans
grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sade: ”Är det inte han som satt
och tiggde?” Några sade: ”Jo, det är han”, och andra: ”Nej, men han är lik honom.”
Själv sade han: ”Det är jag.” Då frågade de: ”Hur öppnades dina ögon?” Han svarade:
”Han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sade åt mig att gå
till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig, och sedan kunde jag
se.” De frågade honom: ”Var är han?” Han svarade: ”Jag vet inte.”
L:

När vi nu sjunger de välbekanta orden i den här sången, så ta ett ögonblick till att
reflektera över hur oerhört mäktigt det är att tänka på oss själva som ett enastående
exempel på Guds kärlek och nåd.

SÅNG
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures
He will my shield and portion be,
As long as life endures
The earth shall soon dissolve like snow.
The sun forbear to shine
But God who called me here below
will be forever mine.
My chains are gone I’ve been set free
My God, my saviour has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love, amazing grace.
REFLEKTION
Förslag beroende på den aktuella gruppen
- att vi alla har benådats av Gud
- Guds förlåtelse – och hur svårt det är att leva ut den nåden
- Guds kärlek uttryckt genom Jesus Kristus
- Hur Jesus kom för syndarnas och de utstöttas skull, dem som törstar efter nåd
- Hur vi känner och delar Guds nåd med andra genom att vara benådade

TACKBÖN
L:
Trofaste och nådige Gud, ditt löfte är står fast, som när du befriade slavarna till frihet.
När tiden var inne sände du din egen son, Jesus, att fullborda profetiorna och befria
mänskligheten.
A:

Du smorde Honom med Din Ande att predika goda nyheter till de fattiga, och hela
brustna hjärtan. Han botade sjuka och gav synen till de blinda.
Han befriade folket från makt och förtryckare

L:

I Din nåd hör oss Herre när vi ber den bön du gav till oss:

A:

Vår Fader, du som är i himlen
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på Jorden såsom i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
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

VÄLSIGNELSE
Gå nu och lev inför Gud med värdighet.
Håll ditt sinne på Guds väg, inte vid ditt eget liv.
Ta upp och bär ditt kors och följ Jesus som är kärleksfull och vis.
Vishet är lysande, hon försvagas aldrig av dem som älskar henne.
För dem som söker henne är hon lätt att se, det är enkelt att finna henne
Hon är ett andetag av Guds kraft och en bild av Guds godhet,
Ett evigt ljus och en reflektion av Guds härlighet
Låt nu Visheten göra allt, förnya allt
och föras vidare i heliga själar överallt
för att göra dem vänner till Gud.

SÅNG
Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I’m found
Was blind, but now I see
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