
Välkommen till en gudstjänst i Lekeryds Missionskyrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanske har du någon gång undrat. Varför firar vi gudstjänst? 

Börja med att slå upp första sidan i psalmboken och läs de två 

första bibelställena från Psaltaren 27:4 och 42:3 så kanske det 

ger en liten glimt.  

I den här gudstjänstboken vill vi hjälpa dig att förstå varför vi 

firar gudstjänst, beskriva de olika delarna som är viktiga och ge 

några tips för att ditt besök i vår gudstjänst kan bli välsignat 

och bra. 

Om vi stoppar in ordet gudstjänst i vår församlings vision blir 

det tydligt: 

”En levande gudstjänst i Lekeryd där vi växer i kärlek till Jesus, 

varandra och vår värld” 

”Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min 

kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land. Då 

skådar jag dig i helgedomen, jag ser din makt och din härlighet. 

Din nåd är mer värd än livet. Min tunga skall prisa dig. Jag vill 

lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer. 

Min hunger stillas som av feta rätter, jag lovsjunger dig med 

jublande tunga. Jag minns dig när jag gått till vila, jag tänker 

på dig i nattens timmar, ty du kom till min hjälp, i dina 

vingars skugga jublar jag. Jag håller mig tätt intill dig, din 

hand ger mig stöd.”        

                                                Ps 63:2–9 

Svaret på frågan varför vi firar gudstjänst: För att ära Gud.  

Vi får prisa honom för allt han är och tacka för allt han gjort, 

men för att göra gudstjänsten än vackrare lägger vi till några 

fler delar som också är viktiga – välkommen att läsa och 

fundera.  

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan 

himmel och jord, mellan dåtid, nutid och framtid. Över hela vår 

jord firas det ständigt gudstjänst – tänk vilket stort 

sammanhang vi är indragna i. 

 



Man kan fira gudstjänst när som helst i veckan men vår 

församlings huvudgudstjänst är oftast på söndag förmiddag kl 

10.00, och kanske är detta för vissa det viktigaste tillfället i 

veckan då man ger tid åt att möta Gud. 

Människor som inte annars skulle ha träffats kommer 

tillsammans där vi får ett tilltal och ger vårt gensvar. Minnet av 

gudstjänsten kan vi bära med oss hela veckan och se hur Gud 

är med oss också där. 

 

Genom att fira gudstjänst gestaltar den kristna församlingen 

hoppet om Guds rike. När vi firar gudstjänst ber vi att Guds 

rike ska komma och att Guds vilja ska ske. 

 

Din privata del av din tro som du sköter om där ”hemma” 

kompletteras av att Gud har kallat oss till gemenskap. Här får 

du dela din tro och få hjälp med att möta Jesus mitt i 

gemenskapen.  

 

Men vad då fira?  

Det är församlingens högtid och fest att få mötas i kyrkan. 

Därför har kanske en del klätt upp sig. Vi minns att Jesus dött 

och uppstått för vår skull och det om nått är värt att fira. Därför 

tänder vi ljus på nattvardsbordet, ett ljus tänder vi i ljusbäraren 

för att påminna oss om hans närvaro och att han längtar efter 

oss. 

 

Våra gudstjänster försöker bryta mot den egoism som styr i vår 

värld idag. Här sätter vi Gud i centrum och när vi gör det får vi 

reda på att vi är hans ögonstenar. Det finns ett stort mått av 

”jag & Gud” i tron och i gudstjänsten, men när du klev in i 

kyrkan visade du att det är gemenskapen du söker. Här får vi 

möta Gud tillsammans.  

”Alla är ni ett i Kristus”        

  Gal 3:28 

Vi tror att delaktighet är viktigt och därför är det många som 

medverkar i gudstjänsterna. Ibland står vi upp, sjunger det 

mesta tillsammans, ber böner tillsammans och i olika former får 

vi chans att visa vår tro och vårt behov av Gud. En trygg ram 

men med variation så att alla kan få med sig något som passar. 

”Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var 

och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, 

tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga 

upp.”      

                                       1 Kor 14:26 

Vi hoppas att våra gudstjänster skall tilltala dig så att du får en 

god vana att gå till gudstjänst. Du får tillfälle att möta Gud i en 

gemenskap, du bekänner din tro i gemenskapen, du får kraft 

och blir sänd av Jesus ut att tjäna. Du är också ett gott föredöme 

för t.ex. dina barn. 

Gudstjänsten är den stora växtplatsen för det kristna livet. 

 

Nu kommer vi att presentera några olika delar i gudstjänsten 

där vi också vill hjälpa till att förklara vissa ord. 



1. Samling/Gudstillvändhet  

Någon har hälsat på oss i ”dörren”. Vi hälsar på varandra i 

bänken, någon säger välkomna från talarstolen. Vi markerar att 

du är viktig och att vi alla tas upp i gemenskapen och blir ett 

med varandra.  

Nu är vi här, detta är något annat än det vanliga livet. Nu 

lämnar vi det som ligger bakom oss och vänder oss till Gud, 

som drar oss till sig. 

Här passar det med en bön* som uttrycker vår önskan att Gud 

skall vaka över gudstjänsten. 

 

Inledningsord 

Varje söndag finns det någon, ofta ur våra GOA-grupper, 

(Gemenskap Omsorg Andlighet-grupper) som läser något. Att 

få dela ett bibelord, eller en hälsning som t.ex. talar om Guds 

närhet och omsorg.  

 

Pålysningar                               

Information om det som har hänt, samlingar som kommer eller 

annan viktig information. Ibland finns de på skärmen. Om 

dessa ses som böneämnen och att Gud sänder oss in i nya 

sammanhang för att tjäna honom har de en viktig plats i 

gudstjänsten. 

 

Lovsång* 

En sång som hjälper oss att prisa och ära Jesus, hjälper oss att 

vara tacksamma och som ”tar oss nära” Jesus. 

Syndernas förlåtelse*                

Denna kan ligga här men kan också komma i samband med 

nattvarden.  

 

Barnen är viktiga i gudstjänsten: Ofta finns söndagsskolan 

med eller något annat för barnen 

 

Kollekten            

Vid de flesta gudstjänster samlar vi in pengar till 

församlingens arbete eller annat ändamål. 

Självklart ger man det man kan och vill. 

Upplever man att man får mycket av Gud, kan detta vara ett 

sätt att visa sin tacksamhet. Att ge av sin tid och dela vidare 

Guds kärlek är också delar av kollekten. Glöm inte att be för de 

pengarna som samlas in. Man kan också ge pengar via 

bankgiro, genom Ipaden vid fikat och Swish.  

2. Tilltal/Ordet  

Andas in, ta emot av det Gud vill säga. 

Bibelläsning* 

Vi tror att Bibeln är Guds ord och att det skall läsas på ett eller 

annat sätt i predikan. Ibland står vi upp för att visa respekt och 

vördnad inför Guds ord. 

 

Predikan* 

Varje gudstjänst skall innehålla en predikan som ger, förmedlar 

lyssnaren information om vad som står i Guds ord. Där läser vi, 

tolkar och upplever Guds tilltal till oss och får växa i tro och får 

hjälp i hur ett kristet liv skall levas.  



3. Bordet/Delande  

Nattvard* 

Varje månad firar vi Herrens måltid i samband med en 

gudstjänst. Alla som vill är välkomna att ta emot brödet och 

vinet. Barn som vill delta skall följa sin förälder. I nattvarden 

får vi del av bröd och vin som symboliserar Kristi kropp och 

blod. Vid delandet skapas tillfälle till rörelse i kyrkorummet. 

 

4. Gensvar/delaktighet 

Nu är det tid för att ge ditt svar på det som sagts i predikan, 

ordet, sångerna, förlåtelsen och nattvarden. Du är fri att 

samtala och be med Gud där du sitter i din bänk, men i varje 

Gudstjänst försöker vi erbjuda förbön*, ljuständing*, 

vittnesbörd*, lovsång* och andra former. Alla uttryck är till för 

att hjälpa dig att möta Gud. Vi önskar varandra trygghet i detta 

moment. Be för dem som finns runt dig eller rör sig i lokalen. 

Ge dig själv tid med Gud. 

Denna del i gudstjänsten kan med fördel avslutas med en bön* 

som uppmanar oss att förstå att Gud har hört allas böner. 

5.Sändning/Guds-tjänst. 

Mot slutet av gudstjänsten tittar vi framåt och utåt med hoppet 

om Guds närvaro i vardagen. Församlingen är en del av Guds 

mission i världen och utmanas att vara delaktig i denna genom 

vittnesbörd, tjänst och en vidgad gemenskap. Vi får dela till 

andra att Gud är kärlek och har lovat att aldrig överge oss. Vi 

vill vara Kristi kropp i Lekeryd, vara hans händer och fötter i 

en trasig värld. Allt som sker i gudstjänsten som ”fyller på ” 

hos dig är menat att du skall dela vidare. Gå i Herrens frid och 

tjäna honom med glädje. Du är oerhört viktig för att Jesus skall 

nu ut till dem som inte känner honom. Be om kraft, mod och 

frimodighet att vara hans arbetare där du finns.  

Ofta avslutas våra Gudstjänster med att någon ber eller att vi 

tillsammans ber välsignelsen* i Faderns, 

Sonens och den heliga Andens namn. Vi 

tror på en treenig Gud som på olika sätt ger 

oss sitt löfte om närvaro och frid.  

 

Här nedan följer förklaring till några * märkta ord och några 

avslutande meningar om vad gudstjänsten är. 

Lovsång:          

”Lovsjung hans ära, ge honom ära och pris.”      

                                                 Psaltaren 66:2                           

Guds folk har i alla tider uttryckt sig i sång och musik till 

Herrens ära. Lovsånger skall ha karaktär där vi får upphöja och 

ära Jesus. Texten skall hjälpa oss att vara vända till Gud, där får 

vi tala om hur stor och mäktig han är. Att hänge sig betyder att 

helt lämna sitt eget och vara inför Gud. I lovsången kan det 

vara skönt att stå upp, då dina lungor inte är hoptryckta utan 

du får mer kraft i sången. Att stå är att visa vördnad för någon 

som är större än jag själv. Att lyfta sina händer är inget magiskt 

som ger dig större närhet till Gud. Men se det som att vinka till 

honom – här är jag. 

Se dina armar som en tratt där du visar Gud att du vill ha mer 

av honom. I våra gudstjänster sjunger vi också andra typer av 



sånger. Psalmer - Informativa sånger om vem Gud är, sånger 

om vår tacksamhet, om vårt behov av Gud m.m. Solo, kör och 

barnsång finns också ofta med. Vi försöker variera musik 

utbudet och önskar att alla skall få någon sång med sig. 

Syndernas förlåtelse                                                        

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.”        

   Rom 3:23                           

Detta är en viktig del i gudstjänsten – att få bekänna sin synd 

och få förlåtelsen. Synd är allt som för dig bort från Gud och 

det kan vara väldigt mycket. Att be Gud om förlåtelse, säga till 

honom att du vill vara Hans, att Han är större än du och att du 

älskar Honom. Gudsfruktan är ett gammalt ord, det handlar 

inte om att vara rädd för Gud, utan att ha ett rätt förhållande. 

Han är stor och du liten. Att böja knä inför Gud är ett bortglömt 

”knep”. Pröva gärna det någon gång, vilket kan ge dig rätt 

perspektiv på din relation till Gud.  Människan behöver ibland 

bli löst från syndanöd och syndens kraft – detta kan en 

förebedjare hjälpa dig med.  

Frälsning och bekännelse 

”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt 

hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du 

bli räddad.” 

                                                          Rom 10:9 

Frälst = omvänd, troende, väckt, salig, vara Guds barn, räddad 

eller ”vara ihop” med Jesus. I kyrkan används ofta gamla ord 

för olika saker. För att på riktigt kunna ta till sig löften som står 

i bibeln och ord som Jesus säger är frälsningen viktig. Den 

övertygelsen hjälper din tro att börja växa. Bekännelsen kan 

göras på olika sätt. I ditt hjärta är steg ett. Nästa är att berätta 

för någon. En enkel handuppräckning i en gudstjänst, några 

steg till ljusbäraren eller till en förebedjare. Behöver du hjälp för 

att vara övertygad – tala med någon kristen eller med oss 

pastorer 

Bibelläsning 

”Ditt ord är mina fötters lykta 

och ett ljus på min stig”      

          Psaltaren 119:105     

Såklart att vi läser ur världens mest sålda, (stulna) och lästa 

bok! Bibelordet är källan till en personlig tro och när vi läser 

den kan vi förstå vem Gud är, vad Gud vill med oss människor 

och vad Gud vill ge oss. Varje människa är betrodd att själv 

läsa, tolka och förstå den kristna tron som den framställs i Nya 

testamentet. Skapa en god vana även där hemma att läsa 

bibeln.  

Predikan                                               

”Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva 

bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.”                

                                  Matt 4:4 

Vi använder oss av kyrkoårets texter, men predikanten är fri att 

ta upp ett annat ämne eller läsa från något annat bibelställe. 

Kyrkoårets texter hjälper församlingens pastorer att inte 

”glömma” något ämne och det blir en röd tråd igenom året. 

http://www.synonymer.se/?query=troende
http://www.synonymer.se/?query=v%C3%A4ckt
http://www.synonymer.se/?query=salig


Ibland så ligger det istället ett tema för några söndagar och då 

kan predikan predika om t.ex. vilka delar som finns i en 

gudstjänst. 

Nattvard                        

”Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt 

dem och sade: Detta är min kropp 

som blir offrad för er. Gör detta till 

minne av mig. Efter måltiden tog han 

på samma sätt bägaren och sade: 

Denna bägare är det nya förbundet 

genom mitt blod, som bli utgjutet för er”.     

                                                        Luk 22:19-21  

Jesus själv instiftade nattvarden för att hjälpa oss att minnas allt 

han gjort då han dog på korset för oss alla. Innan Jesus ”gjorde 

om” nattvarden firade Guds folk påskmåltiden till minnet av 

att Gud räddade dem från fångenskapen i Egypten. Brödet och 

vinet vill visa på Jesu kropp och blod. Kroppen behöver energi 

för att orka, ditt andliga liv behöver Jesus för att leva.  

Gemenskapens bord - eftersom vi delar samma bröd blir vi ett 

med varandra, här blir gemenskapen tydlig och viktig.     

Bekännelsens bord - Att ta emot nattvarden är en bekännelse-

handling. Du visar oss andra att du vill vara nära Jesus.  

Förlåtelsens bord - I nattvarden finns förlåtelsens ord med.  

Tacksamhetens bord - Här får du utrycka alla din tacksamhet 

över det Jesus gjort för dig.  

Hoppets bord – Här blir vi påminda om att Jesus har lovat att 

alltid vara med oss och en dag kommer hans rike att komma i 

sin härlighet och vi får fira samma måltid med alla i himmelen. 

Bön 

”Lovad vare Herren, ty han har hört min bön”.  

                                             Ps 28:6                         

Är framför allt ett sätt att vara nära Gud. Varje gudstjänst 

innehåller olika former av böner. Ber gör man privat med Gud 

men också när man kommer tillsammans, då vi får tala om hur 

mycket vi älskar Jesus. I bönen formar vi ord av tacksamhet, 

behov för oss själva och andra. I bön får vi tala om för Jesus hur 

vi har det, båda det jobbiga och det underbara. Han vill ha en 

fungerande relation med oss. Att vi samlas och ber är viktigt 

och vi ber alltifrån skrivna böner, t.ex. Vår Fader, Gud som 

haver eller kanske Scoutbönen, men vi ber också fritt där var 

och en är fri att bedja högt eller tyst.  

Det som händer när du ber högt är att: 

Vi stöttar dig i bönen och bär ditt böneämnen tillsammans med 

dig.  

Du delar din tro och ditt liv med andra, det är därför 

gemenskapen finns.  

Du visar en del av hurdan Gud är och det bygger tro hos andra. 

Vi vill uppmuntra dig att dela din bön med oss andra – vi 

behöver din bön.  

Knäppta händer är inget magiskt, men det 

kan hjälpa oss att vara koncentrerade. 

Du kan skriva din bön i boken på kyrktorget 

så ber vi för det i gudstjänsten. 



Förbön 

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag” 

                                              Gal 6:2          

En fantastisk möjlighet att be en medmänniska om hjälp i 

bönen. Man kan säga nått till förebedjare eller bara vara tyst. 

Ibland sitter våra förebedjare på första bänk eller så står de 

någonstans i lokalen, ofta vid estraden. Bara att du går ett 

stycke gör att folk ser dig, då ber 

de för dig och välsignar dig. I 

Bibeln står det att vi skall be för 

varandra, lägga händerna på 

varandra och önska varandra gott.  

Har du inte denna vana, våga 

pröva, det är en stor välsignelse att 

någon ber för dig. Säger du inget ämne ber man för dig och ditt 

liv.  

Under och Helande. 

”Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra 

honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse”. 

                                                          Jak 5:15 

Bibeln är full av underbara saker vi inte förstår. Men vi är 

övertygade om att Jesus kan göra under också idag. För dig 

som vill kan vi smörja dig med olja och ber trons bön över dig, 

för kroppen eller själens helande. Säg till oss pastorer eller en 

förebedjare så ordnar vi detta  

 

 

Ljuständning                       

Längst fram till höger i vår kyrka finns vår ljusbärare, dit får du 

gå när du vill.  Det kan vara så skönt att få ta några steg. Ett ljus 

av tacksamhet, eller i förbön för 

någon annan. Alla är vi behovets 

barn, ingen är perfekt. Det är en 

välsignelse bara att gå dit och 

tända ett ljus för att du vill visa 

Jesus ditt behov. Som människa 

är det ibland nödvändigt att visa 

sig själv med en handling att du vill något. Du gör det mitt i vår 

gemenskap och det är så det skall vara.  

Om du går till t.ex. ljusbäraren kan det vara så att:   

Du bekänner ditt intresse av Gud.                                     

Du visar att du har ett behov, tacksamhet, sorg, önskan eller 

något annat. 

Du kanske visar för dig själv att Gud är värd din ansträngning  

Det du kan vara säker på är att andra ber för dig.               

Vittnesbörd                              

Eller ”ord från hjärtat” som vi ofta kallar det.  Det är få saker 

som berör oss så mycket som berättelser från livet. Varje 

gudstjänst är ditt vittnesbörd välkommet. Prata med 

mötesledaren eller en pastor innan om du vill. Alla har vi 

erfarenheter och upplevelser av Jesus i våra liv, större eller 

mindre. Låt dig inte luras av att din upplevelse är för liten. En 

bibelvers, en sångstrof, en vardagssituation där du kände Jesu 

närvaro eller ett bönesvar. Dela din tanke, vi behöver den idag! 



Ett vittnesbörd skall inte vara politiskt eller laddat med en stark 

åsikt som kan såra. Har du behov av förbön eller själavård 

söker du upp en pastor eller förebedjare.  

Välsignelsen                                                                

 Denna fantastiska välsignelse som har följt den kristna kyrkan 

under alla tider. Gud vill dig väl, han är 

alltid med dig, hans löften och kärlek är 

inbakade i dessa enkla ord. Vi försöker 

alltid ha med den på ett eller annat sätt i 

gudstjänsten. Någon framifrån ber den, 

vi kanske ber den tillsammans eller så 

får vi chans att ge varandra den. Guds ansikte vänds till DIG!  

Barnvälsignelse, dop, medlemsintagning, vigsel m.m.   

Trons väg är kantad av viktiga beslut och vägskäl. Dessa 

ceremonier är viktiga inslag i våra gudstjänster. Vi önskar att 

dessa skall få ske i församlingens mitt.  Barnen tillhör Guds 

rike: Vi brukar tända ett ljus och be när ett barn föds. Lite 

senare får vi ibland välsigna eller döpa de små, och även ibland 

döpa någon vuxen. Vi är en familj, en del av Kristus, och i den 

hör växten hemma.  

Fler goda tankar om gudstjänsten:  

När vi firar gudstjänst firar vi med alla runt hela vår jord också 

med den som har firat gudstjänst och som kommer att fira 

gudstjänst i framtiden – det är stort 

I vår gudstjänst ”sitter vi i samma båt” Här är vi lika, vi får dela 

glädje och smärta, lika älskade av Jesus, men också vara olika – 

kom som du är! 

Gud har kallat oss till gemenskap. När vi möts till gudstjänst 

blir vår tro inte privat utan delas med syskon.  

Gudsfruktan är ett starkt ord. Skall vi vara rädda för Gud? Nej 

så klart inte, men i fruktan finns ett förhållningssätt som är bra. 

Att ställa sig under Gud, visa honom vem som bestämmer är 

viktigt. Sen är det ju så vi tror, eller? Att han som skapat oss, 

äger oss och egentligen har makt att förgöra oss vilken sekund 

som helst. Nu älskar Han oss och i den nåden får vi vara SÅ 

tacksamma varje sekund. I gudstjänsten får vi överlåta oss i 

Hans hand. Han blir stor och vi små, han blir centrum och inte 

vi. Böj dina knän någon gång ibland, där kan du hitta en bra 

bild. Och samtidigt upplever vi hur Gud lyfter oss, vi är hans 

ädelstenar.  

Helgelse                                 

Varje gudstjänst är ett växttillfälle där vi som kristna syskon får 

möjligheten att tillsammans söka mer kunskap om honom, 

bygga vår tro på det vi hör och delar. Ingen av oss är färdig, vi 

har alla mer att hitta om vår store Gud. Att vara kristen är hela 

tiden ett växande.  

Är du sugen på att medverka i våra gudstjänster så prata med 

en av församlingens pastorer. Leda en gudstjänst, vara 

förebedjare, sjunga med i kören, hälsa välkommen i ”dörren” 

eller kanske predika någon gång – Varmt välkommen! 


