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Tema: Jag vet vilka avsikter jag har med er
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Gudstjänstprogram
för Världsböndagen 4/3 2022 

Förberett av VBD-kommittén i England, 
Wales och Nordirland.

FÖRBEREDELSE 
Ett bord ställs fram på en lättill-
gänglig och framträdande plats. 
Ett blått tygstycke breds ut över 
bordet – det symboliserar havet 
som omger våra länder – och på 
det placeras gröna partier för land 
och material i grått och brunt för 
städer. 

På bordet placeras en bibel som 
ligger öppen vid Jeremia 29:11, 
och sju ljus som kommer att tän-
das vid vissa tillfällen under gudst-
jänstens lopp. 

En jordglob eller världskarta 
kan ligga mitt på bordet, och runt 
den kulörta pappersfigurer (som 
symboliserar vår mångfald) och 
symboler och bilder som illustrerar 
England, Wales och Nordirland. 
Exempel finns i bakgrundstexten 
om länderna.                                                                 

REFLEKTION / RESPONS 
Det här kan genomföras på olika 
sätt. Kort eller papper kan delas 
ut till deltagarna där de kan skriva 
ner sina reflektioner i pauserna. 
De kan också dela sina tankar med 
personen som sitter bredvid, eller 
helt enkelt reflektera och be tyst 
för sig själva. Det är viktigt att ge 
tillräckligt med tid för reflektion i 
pauserna. 

FÖRE GUDSTJÄNSTEN 
Ge varje gudstjänstdeltagare ett 
frö, eller en liten fröpåse, när de 
går in. 

GUDSTJÄNSTEN 
Det finns läspartier för tre Ledare 
och två Läsare. Läsarna läser bibel-
texten. Ledare 1 läser förklaringen, 
Ledare 2 bönerna och Ledare 3 
läser reflektionen / responsen. 

INLEDNINGSBÖN 
Läsare 1: I begynnelsen skapade 
Gud himmel och jord. Gud sade: 
“Låt det bli ljus!” 
Ett ljus tänds medan vi ber tillsam-
mans: 
Alla: Gud, vår moder och vår fader,

2022 
års program har tagits fram av kvinnor från England, Wales och 
Nordirland, (EWNI). Versen ur Jeremia 29:11 handlar om hopp 
som är det övergripande temat. 

Kvinnorna från EWNI vill att gudstjänsten skall röra sig från 
mörker till ljus, från negativa lägen till det positiva hopp som vi 
kan finna hos Gud och Guds planer för oss; ”Jag vet vilka avsik-
ter jag har med er: välgång inte olycka. Jag ska ge er en fram-
tid och ett hopp.” Vi använder stearinljus som symbol för det 
ljus som lyser i mörkret, och fröer som symbol för Guds hopp. 
Under gudstjänsten tänds sju ljus, ett för var och en av de sju 
regionerna i världsböndagsfamiljen. 

Texten i Jeremia beskriver situationen när Israels folk befann 
sig i exil och längtade efter att få komma tillbaka till sitt land. 
Men Jeremia uppmanade de landsflyktiga att bygga ett liv där 
de var. Guds budskap var klart: be för samhället du lever i, ty 
dess välgång blir din välgång. Och efter den uppmaningen ett 
löfte; att föra folket tillbaka till sitt land. Det för tanken vidare 
till olika former av ”exil” i våra egna länder. I gudstjänsten får tre 
röster/kvinnor som känner sig exkluderade representera några 
av dem; fattigdom, rädsla och isolering. Lina, Natalie och Emily 
delar egna erfarenheter av hur Guds planer för dom har visat 
sig på oväntade sätt – planer som fört med sig frihet, rättvisa 
och Guds frid/fred. 

Inger Jonasson
Ordförande för SEK:s Världsböndagskommitté.

Utsikt från Penrhyn Castle, Bangor, Wales
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vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk, 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas.

Läsare 1: Det folk som vandrar i 
mörkret skall se ett stort ljus; ja, 
över dem som bor i dödsskuggans 
dal skall ett ljus skina klart. 

Alla: Hoppets Gud, hjälp oss att 
finna tid och rum mitt i allt som 
vi har omkring oss. Att se hur du 
handlar i våra liv och i vår värld.
Gör oss till människor som ut-
strålar ditt hopp, när vi firar gudst-
jänst tillsammans idag. Amen.

Paus – tid för eftertanke. 

VÄLKOMSTHÄLSNING 
Ledare 1: Välkomna till vår gudst-
jänst på Världsböndagen som firas 
idag över hela världen, i sju region-
er. För att illustrera det kommer vi 
att tända sju ljus i olika moment 
av gudstjänsten. Vi vill förmedla 
varma hälsningar från kvinnorna 
i England, Wales och Nordirland. 
Tillsammans med Skottland bildar 
de här länderna de brittiska öarna. 
De har väldigt mycket gemensamt, 
men det är glädjande att där också 
finns en stor mångfald. Genom 
åren har de brittiska öarna tagit 
emot människor från världens alla 
hörn – somliga har själva valt att 

komma, och andra har kommit 
som flyktingar undan förföljelse 
i sina hemländer. Idag är landet 
multietniskt, multikulturellt och 
multireligiöst. England, Wales och 
Nordirland är stolta över den här 
mångfalden och angelägna om att 
de olika språken och kulturerna 
bevaras, och vi gläds med dem 
över det. Vi gläds också över den 
varierade och vackra naturen på 
de brittiska öarna – där finns berg 
och karga hedlandskap, bördiga 
fält och ängar, mjuka kullar, dram-
atiska kustlinjer och små öar. 

Temat för vår gudstjänst idag är 
Guds löfte som vi hittar i Jeremias 
bok: “Jag vet vilka avsikter jag har 
med er”. Vi skall fundera över hur 
det här löftet kan bli ett hoppets 
tecken för alla människor, med 
fokus på frihet, förlåtelse, rättvisa 
och Guds frid och fred. 

SÅNG 1
”Kom låt oss nu förenas här”  
(SvPs/Ps&S 16)

Ledare 1: 
Profeten Jeremia levde ungefär 
600 år före Jesu födelse, i en tid 
präglad av stark politisk kris. Den 
södra delen av Juda rike hade 
invaderats av babylonierna, och 
en stor del av folket hade förts 
bort från Jerusalem i exil. Folket 
hade förlorat det land som de 

trodde att Gud hade gett dem, och 
de längtade tillbaka, men framtid-
en såg dyster ut. Vårt bibelavsnitt 
är en del av ett brev från Jeremia 
som förklarar Guds plan för det 
bortförda folket: De skall stanna 
där de är och bygga upp ett nytt liv 
åt sig i det främmande landet. 

BIBELLÄSNING – Jeremia 29:1-14
Läses av tre personer.

SÅNG 2
“For surely I know the plans” 
(sjungs två gånger.) Text och musik 
av Lucy Hole, komponerad spe-
ciellt för Världsböndagens program 
2022. Se sidan 6. Det andra ljuset 
tänds medan vi ber tillsammans: 

Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk, 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

SYNDABEKÄNNELSE OCH BÖN 
Ledare 1: Gud uppmanade Juda 
folk att visa omsorg om det folk de 
levde bland och den plats där de 
hamnat i förvisning. Vi försummar 
ofta att ta hand om Guds värld 
och Guds folk. Låt oss lägga fram 
våra brister inför Gud och be om 
förlåtelse. 
Ledare 2: Barmhärtige Gud, vi 
kommer inför dig med vår bekän-

nelse. Vi är medvetna om att 
mycket av det lidande som våra 
systrar och bröder i olika delar av 
världen drabbats av, är en följd 
av vårt koloniala beteende i det 
förflutna. Vi erkänner detta och 
är ledsna för att vi som land ofta 
satt oss själva i första rummet på 
andras bekostnad. 

Tystnad.

Ledare 2: Nådige Gud, förlåt oss.

Alla: Gud, i din barmhärtighet, 
förlåt oss. Vi tänker på din skö-
na värld och hur vi har tagit den 
för självklar och slösat med dess 
resurser. 

Tystnad.
 
Ledare 2: Gode Gud, förlåt oss.
 
Alla: Gud, i din barmhärtighet, 
förlåt oss.
 
Tystnad.
 
Ledare 2: Våra systrar och bröder 
ropar till dig; vi har brustit i kärlek 
till dem. Vi har inte älskat dem 
som vi skulle. Vi har inte älskat vår 
nästa så som du lärt oss. Ibland 
har vi inte ens älskat oss själva. 

Tystnad.
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Ledare 2: Medkännande Gud, 
förlåt oss. 

Alla: Gud, i din barmhärtighet, 
förlåt oss.
 
Tystnad.
 
Alla: Gud, i din barmhärtighet, 
hjälp oss att följa din kallelse till 
bot och bättring. 

Tystnad.
 
Ledare 2: Jesus, tack för att vi är 
förlåtna genom att du offrat dig 
för oss. Helige Ande, förvandla 
våra hjärtan och våra tankar så att 
vi kan leva och älska så som Jesus 
lärt oss.
 
Alla: Amen .

Paus för eftertanke.

NÅGRA KVINNORS RÖSTER 
Ledare 1: Folket på Jeremias tid 
befann sig på en plats där de inte 
ville vara: långt borta från sitt 
hemland och uteslutna från sin 
egen kultur och religionsutövning 
och sina hem. 

Det är många som kommit till 
de brittiska öarna efter att ha flytt 
sitt hemland och sin kultur. Också 
i ett rikt land finns det många som 
är fattiga. Och mitt i storstädernas 

trängsel finns det ensamma männ-
iskor. Hur kan vi berätta alla deras 
historier? Det kan vi inte. Men vi 
kan lyssna till deras röster när de 
vill berätta för oss vad det innebär 
att leva i England, Wales och 
Nordirland och känna sig utanför. 
Vad innebär det då att känna sig 
utanför och utesluten i England, 
Wales och Nordirland? 

Här hoppar tre kvinnor genast 
fram från sina olika platser i kyrk-
salens ytterkanter, och ropar ut 
svaren på den frågan. 

Lina: Att leva i fattigdom och ofta 
avstå från en måltid för att mina 
barn inte ska behöva gå hungriga. 

Natalie: Att leva i skräck eftersom 
min partner misshandlar mig fysis-
kt, psykiskt och sexuellt. 

Emily: Att leva i ensamhet och isol-
ering på grund av min ålder, mina 
handikapp, mitt etniska ursprung 
eller min sexuella läggning. 

SÅNG 3
”Sänd av himlens sol en strimma” 
(SvPs/Ps&S 291) 
Medan sången sjungs går Lina, 
Natalie och Emily fram till bordet. 
När sången är slut tänder de det 
tredje ljuset och ber tillsammans.

Lina, Natalie och Emily: 
Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

BERÄTTELSER OM HOPP 
Ledare 1: Det kommer tillfällen 
under livets gång då vi hamnar i 
situationer där vi helst inte skulle 
vilja vara. Liksom det förvisade 
folket i Babylonien kan vi ibland 
inte se någon väg framåt, och vi 
längtar efter att Gud ska gripa in. 
När Gud sedan gör det, är det ofta 
på sådana sätt som vi aldrig hade 
kunnat föreställa oss och absolut 
inte hade förväntat oss. 

Nu ska vi lyssna till tre kvinnor 
som levde i mycket svåra situa-
tioner. De ska berätta om hur Guds 
planer för dem har välsignat dem 
på väldigt oväntade sätt. 

LINAS BERÄTTELSE 
Jag heter Lina, och jag har hjälpt 
min son att uppfostra hans fyra 
pojkar efter att deras mamma 
övergav dem. Min son kämpar 
med psykisk ohälsa och kan inte 
arbeta, så det har varit brist på 
pengar till och med för deras ele-
mentära behov. Ofta lät jag själv 
bli att äta för att ha råd att köpa 
mat till min son och pojkarna. 

För fem år sedan följde barnbar-

nen med till ett arrangemang i min 
kyrka, och de blev varmt och vän-
ligt mottagna där. Sedan dess har 
kyrkan kommit att bli som en extra 
familj för oss. Vi får regelbundet 
hjälp med mat från deras diakon-
ala fond, och de har också hjälpt 
oss med kläder och semesterut-
flykter. En medlem i församlingen 
är pensionerad lärare och har haft 
läxhjälp med mina barnbarn. Tack 
vare den kärlek som vi mött från 
den här församlingen har vi hittat 
en trygg plats, människor som 
älskar oss och som inte kommer 
att svika oss. 

Jag tackar Gud för hur han har 
förverkligat sina avsikter med 
oss för att ge oss ett hopp och en 
framtid, och för all välsignelse som 
han gett oss genom vår kyrka i 
grannskapet. 

Lina tänder det fjärde ljuset. Sån-
gen “For surely I know the plans” 
spelas medan vi ber tillsammans: 
Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

NATALIES BERÄTTELSE 
Jag känner mig inte rädd hela 
tiden när jag är tillsammans med 
honom. Det är oftast en känsla av 
olust där jag går som på nålar och 
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Ledare 2: Medkännande Gud, 
förlåt oss. 

Alla: Gud, i din barmhärtighet, 
förlåt oss.
 
Tystnad.
 
Alla: Gud, i din barmhärtighet, 
hjälp oss att följa din kallelse till 
bot och bättring. 

Tystnad.
 
Ledare 2: Jesus, tack för att vi är 
förlåtna genom att du offrat dig 
för oss. Helige Ande, förvandla 
våra hjärtan och våra tankar så att 
vi kan leva och älska så som Jesus 
lärt oss.
 
Alla: Amen .

Paus för eftertanke.

NÅGRA KVINNORS RÖSTER 
Ledare 1: Folket på Jeremias tid 
befann sig på en plats där de inte 
ville vara: långt borta från sitt 
hemland och uteslutna från sin 
egen kultur och religionsutövning 
och sina hem. 

Det är många som kommit till 
de brittiska öarna efter att ha flytt 
sitt hemland och sin kultur. Också 
i ett rikt land finns det många som 
är fattiga. Och mitt i storstädernas 

trängsel finns det ensamma männ-
iskor. Hur kan vi berätta alla deras 
historier? Det kan vi inte. Men vi 
kan lyssna till deras röster när de 
vill berätta för oss vad det innebär 
att leva i England, Wales och 
Nordirland och känna sig utanför. 
Vad innebär det då att känna sig 
utanför och utesluten i England, 
Wales och Nordirland? 

Här hoppar tre kvinnor genast 
fram från sina olika platser i kyrk-
salens ytterkanter, och ropar ut 
svaren på den frågan. 

Lina: Att leva i fattigdom och ofta 
avstå från en måltid för att mina 
barn inte ska behöva gå hungriga. 

Natalie: Att leva i skräck eftersom 
min partner misshandlar mig fysis-
kt, psykiskt och sexuellt. 

Emily: Att leva i ensamhet och isol-
ering på grund av min ålder, mina 
handikapp, mitt etniska ursprung 
eller min sexuella läggning. 

SÅNG 3
”Sänd av himlens sol en strimma” 
(SvPs/Ps&S 291) 
Medan sången sjungs går Lina, 
Natalie och Emily fram till bordet. 
När sången är slut tänder de det 
tredje ljuset och ber tillsammans.

Lina, Natalie och Emily: 
Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

BERÄTTELSER OM HOPP 
Ledare 1: Det kommer tillfällen 
under livets gång då vi hamnar i 
situationer där vi helst inte skulle 
vilja vara. Liksom det förvisade 
folket i Babylonien kan vi ibland 
inte se någon väg framåt, och vi 
längtar efter att Gud ska gripa in. 
När Gud sedan gör det, är det ofta 
på sådana sätt som vi aldrig hade 
kunnat föreställa oss och absolut 
inte hade förväntat oss. 

Nu ska vi lyssna till tre kvinnor 
som levde i mycket svåra situa-
tioner. De ska berätta om hur Guds 
planer för dem har välsignat dem 
på väldigt oväntade sätt. 

LINAS BERÄTTELSE 
Jag heter Lina, och jag har hjälpt 
min son att uppfostra hans fyra 
pojkar efter att deras mamma 
övergav dem. Min son kämpar 
med psykisk ohälsa och kan inte 
arbeta, så det har varit brist på 
pengar till och med för deras ele-
mentära behov. Ofta lät jag själv 
bli att äta för att ha råd att köpa 
mat till min son och pojkarna. 

För fem år sedan följde barnbar-

nen med till ett arrangemang i min 
kyrka, och de blev varmt och vän-
ligt mottagna där. Sedan dess har 
kyrkan kommit att bli som en extra 
familj för oss. Vi får regelbundet 
hjälp med mat från deras diakon-
ala fond, och de har också hjälpt 
oss med kläder och semesterut-
flykter. En medlem i församlingen 
är pensionerad lärare och har haft 
läxhjälp med mina barnbarn. Tack 
vare den kärlek som vi mött från 
den här församlingen har vi hittat 
en trygg plats, människor som 
älskar oss och som inte kommer 
att svika oss. 

Jag tackar Gud för hur han har 
förverkligat sina avsikter med 
oss för att ge oss ett hopp och en 
framtid, och för all välsignelse som 
han gett oss genom vår kyrka i 
grannskapet. 

Lina tänder det fjärde ljuset. Sån-
gen “For surely I know the plans” 
spelas medan vi ber tillsammans: 
Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

NATALIES BERÄTTELSE 
Jag känner mig inte rädd hela 
tiden när jag är tillsammans med 
honom. Det är oftast en känsla av 
olust där jag går som på nålar och 
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undrar vad han ska göra härnäst 
och vad han vill få mig att göra 
härnäst. Hans likgiltighet mot mig 
gör ont. Jag rivs sönder inombords 
av hans ovänlighet. Hans hotelser 
gör mig paranoid. Han använder 
Gud som ett vapen för att kon-
trollera mig. Jag är bara ett skal av 
mitt forna jag. 

När jag var gravid misshandlade 
han mig så illa att vårt barn föddes 
för tidigt. Medan jag låg på sjukhu-
set och inte visste om mitt barn 
skulle överleva, talade Gud till mig: 
“Sluta att be om att ditt barn ska 
överleva. Be i stället att min vilja 
får ske.” Jag sade ja till Gud som 
lovade att han skulle vara med 
mig, men utan några löften om att 
allt skulle bli bra. Och... nu är mitt 
barn 13 år och mår bra. Mitt liv har 
fyllts av mer glädje och skönhet än 
vad jag någonsin trott skulle vara 
möjligt, och jag är fri från mannen 
som misshandlade mig så fruk-
tansvärt. Jag är inte rädd längre, 
Gud har goda planer för mig. 

Natalie tänder det femte ljuset. 
Musiken “For surely I know the 
plans” spelas medan vi ber till-
sammans: 

Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 

planer och löften skall uppfyllas. 

EMILYS BERÄTTELSE 
Jag hade planer för mitt liv. Jag 
skulle läsa på universitetet och bli 
lärare. Men när jag var sexton år 
diagnostiserades jag med tumörer 
på hjärnan och gick igenom flera 
operationer. En av operationerna 
räddade livet på mig men gjorde 
också att jag förlorade hörseln. 
Den nya tillvaron i tystnad gjorde 
mig skräckslagen. Alla tankar på 
en yrkeskarriär som lärare var som 
bortblåst. 

Jag kämpade med att förstå 
vad andra sa till mig och försökte 
läsa på deras läppar. Jag kämpade 
också med att lära mig förstå 
teckenspråk. Jag kände mig låst 
mellan två världar, de dövas och 
de hörandes, och ände mig inte 
hemma i någon av dem. Jag blev 
väldigt isolerad och tillbakadragen. 
Jag skulle ha velat avsluta mitt liv – 
men Gud hade andra planer.

När jag så småningom började 
acceptera att mina egna planer 
inte skulle kunna förverkligas, bad 
jag till Gud att han skulle använda 
mitt liv till sin ära, och då började 
han visa sina planer för mig. Han 
vet vilka avsikter han har för mig, 
och jag har lärt mig att jag inte be-
höver veta vilka de är. Det enda jag 
behöver är att lita på honom. 

Nu har jag blivit bättre på teck-

enspråk och att läsa på läppar, 
även om jag fortfarande ibland 
får kämpa för att förstå vad andra 
säger. Men jag vet att vad jag än 
går igenom, så viskar Gud sin frid 
och sin kärlek in i mitt hjärta. Och 
jag behöver inte kunna höra för att 
känna igen hans viskningar. 

Emily tänder det sjätte ljuset. 
Musiken “For surely I know the 
plans” spelas medan vi ber till-
sammans: 

Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

Kort paus för eftertanke.

Läsare 1: Det folk som vandrar i 
mörkret har fått se ett stort ljus.
 Läsare 2: Jesus sade: “Jag är 
världens ljus. Den som följer mig 
skall inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus” (Joh 8:12). 

Ledare 1: Guds löften om frihet, 
förlåtelse, rättvisa och fred har 
uppfyllts av och i Jesus. Han är det 
livgivande ljuset som inte ens det 
djupaste mörker kan släcka. Det 
är genom Jesus som vi kan kom-
ma nära Gud och se och förstå de 
planer och avsikter som Gud har 

för oss. 

TACKBÖN 
Ledare 2: Gud, du som är herre 
över det förflutna, nuet och fram-
tiden, tack för att du älskar oss 
med en unik och trofast kärlek. 
Du älskade oss redan innan vi vis-
ste något om dig; du har omsorg 
om oss varje stund av våra liv. Du 
känner våra innersta tankar, våra 
högsta förhoppningar och vår dju-
paste fruktan. Du vet om både det 
bästa och det sämsta hos oss och 
älskar oss ändå. 

Tack för att du aldrig sviker oss. 
Tack för de planer och löften du 
gjort upp för oss, som ger oss 
hopp både för den dag som är och 
för morgondagen. Gud, du som är 
herre över det förflutna, nuet och 
framtiden, till dig vill vi rikta vårt 
tack och vårt lov, i Jesu namn. 
Alla: Amen .

SÅNG 4
”Var jag går i skogar berg och 
dalar” (SvPs/Ps&S 251) 

EFTERTANKE / RESPONS 
Ledare 3: När vi reflekterar över 
Guds löften till Judafolket, kan du 
skriva ner eller rita något som ut-
trycker dina tankar – eller bara 
sitta i tyst eftertanke. 

“Jag vet vilka avsikter jag har 
med er, säger Herren: välgång, inte 
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undrar vad han ska göra härnäst 
och vad han vill få mig att göra 
härnäst. Hans likgiltighet mot mig 
gör ont. Jag rivs sönder inombords 
av hans ovänlighet. Hans hotelser 
gör mig paranoid. Han använder 
Gud som ett vapen för att kon-
trollera mig. Jag är bara ett skal av 
mitt forna jag. 

När jag var gravid misshandlade 
han mig så illa att vårt barn föddes 
för tidigt. Medan jag låg på sjukhu-
set och inte visste om mitt barn 
skulle överleva, talade Gud till mig: 
“Sluta att be om att ditt barn ska 
överleva. Be i stället att min vilja 
får ske.” Jag sade ja till Gud som 
lovade att han skulle vara med 
mig, men utan några löften om att 
allt skulle bli bra. Och... nu är mitt 
barn 13 år och mår bra. Mitt liv har 
fyllts av mer glädje och skönhet än 
vad jag någonsin trott skulle vara 
möjligt, och jag är fri från mannen 
som misshandlade mig så fruk-
tansvärt. Jag är inte rädd längre, 
Gud har goda planer för mig. 

Natalie tänder det femte ljuset. 
Musiken “For surely I know the 
plans” spelas medan vi ber till-
sammans: 

Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 

planer och löften skall uppfyllas. 

EMILYS BERÄTTELSE 
Jag hade planer för mitt liv. Jag 
skulle läsa på universitetet och bli 
lärare. Men när jag var sexton år 
diagnostiserades jag med tumörer 
på hjärnan och gick igenom flera 
operationer. En av operationerna 
räddade livet på mig men gjorde 
också att jag förlorade hörseln. 
Den nya tillvaron i tystnad gjorde 
mig skräckslagen. Alla tankar på 
en yrkeskarriär som lärare var som 
bortblåst. 

Jag kämpade med att förstå 
vad andra sa till mig och försökte 
läsa på deras läppar. Jag kämpade 
också med att lära mig förstå 
teckenspråk. Jag kände mig låst 
mellan två världar, de dövas och 
de hörandes, och ände mig inte 
hemma i någon av dem. Jag blev 
väldigt isolerad och tillbakadragen. 
Jag skulle ha velat avsluta mitt liv – 
men Gud hade andra planer.

När jag så småningom började 
acceptera att mina egna planer 
inte skulle kunna förverkligas, bad 
jag till Gud att han skulle använda 
mitt liv till sin ära, och då började 
han visa sina planer för mig. Han 
vet vilka avsikter han har för mig, 
och jag har lärt mig att jag inte be-
höver veta vilka de är. Det enda jag 
behöver är att lita på honom. 

Nu har jag blivit bättre på teck-

enspråk och att läsa på läppar, 
även om jag fortfarande ibland 
får kämpa för att förstå vad andra 
säger. Men jag vet att vad jag än 
går igenom, så viskar Gud sin frid 
och sin kärlek in i mitt hjärta. Och 
jag behöver inte kunna höra för att 
känna igen hans viskningar. 

Emily tänder det sjätte ljuset. 
Musiken “For surely I know the 
plans” spelas medan vi ber till-
sammans: 

Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

Kort paus för eftertanke.

Läsare 1: Det folk som vandrar i 
mörkret har fått se ett stort ljus.
 Läsare 2: Jesus sade: “Jag är 
världens ljus. Den som följer mig 
skall inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus” (Joh 8:12). 

Ledare 1: Guds löften om frihet, 
förlåtelse, rättvisa och fred har 
uppfyllts av och i Jesus. Han är det 
livgivande ljuset som inte ens det 
djupaste mörker kan släcka. Det 
är genom Jesus som vi kan kom-
ma nära Gud och se och förstå de 
planer och avsikter som Gud har 

för oss. 

TACKBÖN 
Ledare 2: Gud, du som är herre 
över det förflutna, nuet och fram-
tiden, tack för att du älskar oss 
med en unik och trofast kärlek. 
Du älskade oss redan innan vi vis-
ste något om dig; du har omsorg 
om oss varje stund av våra liv. Du 
känner våra innersta tankar, våra 
högsta förhoppningar och vår dju-
paste fruktan. Du vet om både det 
bästa och det sämsta hos oss och 
älskar oss ändå. 

Tack för att du aldrig sviker oss. 
Tack för de planer och löften du 
gjort upp för oss, som ger oss 
hopp både för den dag som är och 
för morgondagen. Gud, du som är 
herre över det förflutna, nuet och 
framtiden, till dig vill vi rikta vårt 
tack och vårt lov, i Jesu namn. 
Alla: Amen .

SÅNG 4
”Var jag går i skogar berg och 
dalar” (SvPs/Ps&S 251) 

EFTERTANKE / RESPONS 
Ledare 3: När vi reflekterar över 
Guds löften till Judafolket, kan du 
skriva ner eller rita något som ut-
trycker dina tankar – eller bara 
sitta i tyst eftertanke. 

“Jag vet vilka avsikter jag har 
med er, säger Herren: välgång, inte 
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olycka. Jag skall ge er en framtid 
och ett hopp. När ni åkallar mig 
och ber till mig skall jag lyssna på 
er.” (Jeremia 29:11) 

När du kom in här fick du ett frö, 
eller en liten påse med några frön. 
Ett frö är fyllt med hopp och po-
tential. Håll ditt frö i handen och 
fundera en stund. Vad kan Gud 
vilja säga till dig? Vilket hopp har 
Gud för dig och för din framtid? 

Paus för eftertanke och tillfälle att 
skriva eller teckna något om vad 
du tänker på. 

Vi ber för det som ligger på våra 
hjärtan. Tystnad för personlig bön. 

Ledare 3: Vad hindrar dig från att 
höra Guds kallelse? 

Paus.

Vi ber om att vi ska kunna höra 
Guds röst. Tystnad.
 
Ledare 3: Frön behöver rätt miljö 
och förutsättningar för att kunna 
gro. Var i ditt liv behöver frön av 
hopp planteras? 

Paus.
 
Var i ditt sammanhang behöver 
frön av hopp planteras? 

Paus.
 
Var i ditt land behöver frön av 
hopp planteras? 

Paus.
 
Vi ber för dessa platser och situa-
tioner. Tystnad. 

Ledare 3: Ta med er de här fröerna 
och plantera dem som en på-
minnelse om Guds oföränderliga 
kärlek och dina förhoppningar. 

Ett sjunde ljus tänds medan vi ber: 

Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk, 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

SÅNG 5
“For surely I know the plans”. 
(Sjungs två gånger). Se sidan 6. 

FÖRBÖN 
Ledare 2: Låt oss be. För alla som 
är hungriga, som inte har tillräck-
ligt för att kunna leva ett värdigt 
liv; att de ska få möta generositet i 
de sammanhang där de är. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.

Alla: Hör vår bön.
Ledare 2: För alla som utsätts för 
misshandel på något sätt och vars 
hem, skolor eller arbetsplatser 
inte är trygga platser utan skräm-
mande och farliga platser, för dem 
ber vi om styrka och att de får bli 
befriade från sina misshandlare 
och från sin rädsla. 

Tystnad. 

Ledare 2: Barmhärtige Gud.

Alla: Hör vår bön.
 
Ledare 2: För alla som lever i en-
samhet och isolering; att de ska få 
uppleva vänskap och gemenskap. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.
 
Alla: Hör vår bön. 

Ledare 2: För alla som är utfrusna, 
som andra vänder sig bort från; att 
de får bli inkluderade och känna 
sig älskade som Guds barn. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.
 

Alla: Hör vår bön. 

Ledare 2: För alla som blivit bort-
driva, som lever i exil och fruktar 
för att förlora allt som de någonsin 
haft; att de ska få känna frid och 
styrka från Gud i sina liv. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.

Alla: Hör vår bön.
 
Ledare 2: Vi överlämnar oss själva 
och alla som vi ber för, i Guds 
omsorg och beskydd. I vår frälsare 
Jesu Kristi namn. 

HERRENS BÖN 
Ledare 1: Låt oss be den bön som 
vår frälsare lärde oss. 

KOLLEKT 
Tas upp under psalmen.
Swish: 123 667 8650.

SÅNG 6
”Tack gode Gud för allt som finns” 
(SvPs/Ps&S 23). Text av Franciskus 
av Assisi.

BÖN ÖVER DEN INSAMLADE 
KOLLEKTEN
 
Ledare 2: Trofaste Gud, i visshet 
om att dina avsikter för våra liv är 
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olycka. Jag skall ge er en framtid 
och ett hopp. När ni åkallar mig 
och ber till mig skall jag lyssna på 
er.” (Jeremia 29:11) 

När du kom in här fick du ett frö, 
eller en liten påse med några frön. 
Ett frö är fyllt med hopp och po-
tential. Håll ditt frö i handen och 
fundera en stund. Vad kan Gud 
vilja säga till dig? Vilket hopp har 
Gud för dig och för din framtid? 

Paus för eftertanke och tillfälle att 
skriva eller teckna något om vad 
du tänker på. 

Vi ber för det som ligger på våra 
hjärtan. Tystnad för personlig bön. 

Ledare 3: Vad hindrar dig från att 
höra Guds kallelse? 

Paus.

Vi ber om att vi ska kunna höra 
Guds röst. Tystnad.
 
Ledare 3: Frön behöver rätt miljö 
och förutsättningar för att kunna 
gro. Var i ditt liv behöver frön av 
hopp planteras? 

Paus.
 
Var i ditt sammanhang behöver 
frön av hopp planteras? 

Paus.
 
Var i ditt land behöver frön av 
hopp planteras? 

Paus.
 
Vi ber för dessa platser och situa-
tioner. Tystnad. 

Ledare 3: Ta med er de här fröerna 
och plantera dem som en på-
minnelse om Guds oföränderliga 
kärlek och dina förhoppningar. 

Ett sjunde ljus tänds medan vi ber: 

Alla: Gud, vår moder och vår fader, 
vi tänder ett hoppets ljus. För att 
fira gudstjänst med allt ditt folk, 
när vi vakar och väntar på att dina 
planer och löften skall uppfyllas. 

SÅNG 5
“For surely I know the plans”. 
(Sjungs två gånger). Se sidan 6. 

FÖRBÖN 
Ledare 2: Låt oss be. För alla som 
är hungriga, som inte har tillräck-
ligt för att kunna leva ett värdigt 
liv; att de ska få möta generositet i 
de sammanhang där de är. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.

Alla: Hör vår bön.
Ledare 2: För alla som utsätts för 
misshandel på något sätt och vars 
hem, skolor eller arbetsplatser 
inte är trygga platser utan skräm-
mande och farliga platser, för dem 
ber vi om styrka och att de får bli 
befriade från sina misshandlare 
och från sin rädsla. 

Tystnad. 

Ledare 2: Barmhärtige Gud.

Alla: Hör vår bön.
 
Ledare 2: För alla som lever i en-
samhet och isolering; att de ska få 
uppleva vänskap och gemenskap. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.
 
Alla: Hör vår bön. 

Ledare 2: För alla som är utfrusna, 
som andra vänder sig bort från; att 
de får bli inkluderade och känna 
sig älskade som Guds barn. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.
 

Alla: Hör vår bön. 

Ledare 2: För alla som blivit bort-
driva, som lever i exil och fruktar 
för att förlora allt som de någonsin 
haft; att de ska få känna frid och 
styrka från Gud i sina liv. 

Tystnad.

Ledare 2: Barmhärtige Gud.

Alla: Hör vår bön.
 
Ledare 2: Vi överlämnar oss själva 
och alla som vi ber för, i Guds 
omsorg och beskydd. I vår frälsare 
Jesu Kristi namn. 

HERRENS BÖN 
Ledare 1: Låt oss be den bön som 
vår frälsare lärde oss. 

KOLLEKT 
Tas upp under psalmen.
Swish: 123 667 8650.

SÅNG 6
”Tack gode Gud för allt som finns” 
(SvPs/Ps&S 23). Text av Franciskus 
av Assisi.

BÖN ÖVER DEN INSAMLADE 
KOLLEKTEN
 
Ledare 2: Trofaste Gud, i visshet 
om att dina avsikter för våra liv är 
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goda och att dina löften är att lita 
på, överlämnar vi de här 
gåvorna till dig som ett tack. Låt 
dem komma till användning enligt 
din vilja så att de blir till nytta och 
välsignelse för ditt folk. 

SÅNG 7
“Den dag du gav oss, Gud, är 
gången.” (SvPs/Ps&S 191).

VÄLSIGNELSE OCH HÄLSNING 

Ledare 2: Vi tackar dig, kärleksfulle 
Gud, för att vi fått samlas inför dig 
och fått fira den här gudstjänsten 
tillsammans. Var med oss nu när vi 
går ut i världen. Hjälp oss att kom-
ma ihåg att vi är dina barn som du 
har kallat vid namn. 

Hjälp oss att leva i din vilja i våra 
dagliga liv och söka din ledning för 
den väg du stakat ut åt oss. Ge oss 
tålamod att vänta på att få se din 
plan. Påminn oss om att vi inte är 
ensamma när vi möter utmaningar 
och glädjeämnen. 

Låt oss gå i frid, hopp och kärlek, 
i Guds, vår moders och faders 
namn, i Sonens och den heliga 
Andens namn. Amen.

The Giant’s Causeway, Nordirland

Kilvrough, Wales

Bedruthan Steps in Cornwall, England

Världsböndagen i England, Wales och Nordirland

England, Wales och Nordirland har gått ihop som en gemensam VBD-
organisation för att presentera årets gudstjänst. Våra grannar, Skottland 
och Irland, har sina egna VBD-organisationer. 

Vid den internationella missionskonferensen i Jerusalem 1928, fick 
skotskan Grace Forgan höra talas om VBD och förde den vidare till 
Storbritannien. Den första gudstjänsten hölls 1930 i Skottland; följt 
av England 1932, Wales 1933 och Nordirland 1943. Eftersom det var 
svårare att resa på den tiden inrättade kvinnorna i England och Wales en 
egen nationell kommitté, som fortfarande är självständig. Men de träffas 
regelbundet med WDP i Skottland och Irland för att utbyta idéer. 

Under andra världskriget stärktes kvinnors önskan att samlas i bön 
och gemenskap och efter Andra Vatikankonciliet 1967 började katolska 
kvinnor delta i våra gudstjänster. I England, Wales och Nordirland finns 
det nu cirka 3000 grenar som håller mer än 4000 gudstjänster varje år. 

Idag finns 18 olika kristna samfund med i WDP National Committee. 
Vi fördelar över 40 bidrag till nationella och internationella välgörenhet-
sorganisationer, och har ett utbyte med WDP i Albanien. För att in-
volvera yngre deltagare anordnar vår WDP nu ett evenemang som vi 
kallar Y Pray (varför be?) i maj varje år, där yngre kvinnor uppmuntras 
att följa med oss på en helg med 
bön, gemenskap och underhållning. 

Skrivarprocessen med Världs-
böndagsmaterialet började i novem-
ber 2018 med en workshop under 
ledning av den internationella Världs-
böndagskommittén. Sedan formades 
arbetsgrupper som arbetade med 
att skriva materialet koordinerat av 
EWNI Världsböndagskommitté.
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Tack för din gåva!
                                                                                                                                          
Merparten av den svenska kollekten går till utbildningsstipendier till 
kvinnor i låginkomstländer i samarbete med svenska samfund och 
kristna biståndsorganisationer. 2021 fördelades stipendier till 44 
kvinnor i 11 länder. Totalt fördelades 170 000 kr. Varmt tack till alla 
givare! 

Gemensamma kollekter sänds in före 1 april till Världsböndagen, pg 
40 47 22-1 (ej via Swish!)

Swish (för enskilda givare): 123 667 8650. Ange var gudstjänsten 
hållits (kyrka och ort) under ”Meddelande”.

Tidskriften Elsa ingår i medlemskap i Sveriges ekumeniska kvin-
noråd. 

Bli medlem genom att betala in 150 kr på SEK:s pg: 60 22 22-2.

Kontakt

Adress:
Världsböndagen/SEK 
Box 140 14
167 14 Bromma

E-post:
VBD@svekumeniskakvinnor.se

Hemsida:
www.svekumeniskakvinnor.se/
varldsbondagen

All Saints Parish Church, Derbyshire

Arbete bland onådda 
folkgrupper i Nepal

I år är det arbetet bland onådda 
folkgrupper i Nepal, som Missions-
kyrkan i Finland stöder, som får 
ta emot de medel som samlas in 
under de finlandssvenska bön-
dagssamlingarna. 

Kollekterna betalas in till 
Missionskyrkan i Finland 
• Kontonummer FI57 4055 

1020 2570 71
• Skriv ”Världsböndagen” och 

den ort där gudstjänsten hål-
lits i meddelandefältet

VÄRLDSBÖNDAGEN 5.3.2021
I år är det Missionskyrkan i Finland som får ta emot 
de medel som samlas in under de finlandssvenska 
böndagssamlingarna. Pengarna går till arbetet med 
onådda folkgrupper i Nepal. Vår evangelist Olle 
Rosenqvist åker regelbundet till området för att 
hjälpa och stödja de folkgrupper han träffar där. 
Här kommer ett brev där Olle beskriver arbetet och 
behoven lite närmare:

“Hej allihopa!

Jag ska berätta lite om vårt humanitära och andliga 
arbete bland de fattigaste i Nepal. Ett folkslag vi 
hjälper och har hjälpt den sista tiden är Mukta 
Kamaya-folket som består utav ca 4000 personer. 
De har varit slavar i många generationer, men blev 
fria när lagen ändrades och slaveriet förbjöds. De 
fick mark ute i djungeln i södra Nepal, men marken 
de fick är väldigt sur. Ingenting växer och vattnet där 
går inte att dricka. Barnen blev sjuka och många dog. 

Jag fick höra om dem av en vän i Nepal. Vi kom fram 
till att det första de behöver hjälp med är vattnet. 
Vi fick ihop pengar och borrade en brunn. De hade 
ingenting att sova på så vi köpte liggunderlag som 
delades ut. Kalk kördes ut för att kalka jorden, nu 
växer grönsakerna. 

Vi vill borra ytterligare en brunn för att få vattnet 
att räcka till allt det behövs. Brunnen kostar 2000-
4000 euro beroende på vad de stöter på då de 
börjar borra. Vi håller också på att starta skola för 
barnen, så det behövs också medel till det. 

Bland dessa fattiga är det vanligt att människor 
kommer in utifrån och utnyttjar/våldför sig på 
deras barn. Det som då händer är att barnen inte 
tas emot i hemmet mer, de anses vara smutsiga. En 
av mina vänner hittade 60 barn som levde tillsam-
mans, utan någon vuxen, i fruktansvärd misär. 18 
av dem var hiv-smittade och hade inga mediciner. 
Vi har tagit hand om dem. Det skall ordnas med 
boende, någon som tar hand om dem, mediciner, 
kläder etc. Vi vet inte vad slutsumman blir men vi 
ska ta hand om dem.

Jesus sade “det ni har gjort mot en av dessa mina 
minsta har ni gjort mot mig”! Nu kan du vara med 
och ge till de minsta!”

Du kan också ge din gåva via 
MobilePay 
• Använd numret 71786  

(Andreaskyrkan)
• Skriv “Världsböndagen” och 

den ort där gudstjänsten  
hållits i meddelandefältet

Tack för din gåva!

Ladda ner
Du kan ladda ner material anpassat för de finlandssvenska 
böndagssamlingarna på: www.andreaskyrkan.fi/varldsbondagen 

Kontakt
Har du frågor om praktiska arrangemang kring de finlandssvenska
böndagssamlingarna? Kontakta då Tuija Österman tfn +358 503028970 
eller e-post tuija.osterman@kesayliopistot.fi!

facebook.com/andreaskyrkan 

andreaskyrkan_helsingfors

andreaskyrkan.fi

info@andreaskyrkan.fi
media@andreaskyrkan.fi

WWW

Högbergsgatan 22
00130 Helsingfors
www.andreaskyrkan.fi


