
VÄRLDSBÖNDAGEN 2015 – BAHAMAS

Världsböndagen 
6 mars 2015 Bahamas
PROGRAMMET  FÖR  Världsbön-
dagen 2015 kommer från Bahamas, 
en tropisk övärld med färgsprakande 
skönhet. Kvinnorna där inbjuder oss 
att ”komma och bli renade i Guds över-
flödande hav av nåd, värmas av ljuset 
från Kristi kärlek och omslutas av den 
heliga Andes svalkande och förvand-
lande vindar”. 

Temat för Världsböndagen 2015 är 
hämtat ur texten om hur Jesus tvättar 

lärjungarnas fötter i Joh 13:1-17. Detta 
exempel på radikal kärlek gäller även 
oss som vill följa Jesus i dag, och pro-
grammet berättar om den förvand-
ling som radikal, utgivande kärlek kan 
åstadkomma – i Bahamas och i vår 
egen verklighet.

Välkommen att fira gudstjänst till-
sammans med våra systrar i Bahamas. 
Låt dig utmanas av Jesu egna ord: ”För-
står ni vad jag har gjort med er?”
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GUDSTJÄNSTORDNING
(Förberedelser: se materialhäftet, sid 
2!)

*INGÅNGSMUSIK

VÄLKOMSTHÄLSNING
Ledare: Lyssna till välkomsthälsning-
en från Bahamas alla öar: 

”Vi i Världsböndagskommittén 
på Bahamas inbjuder er till denna 
gudstjänst. När vi började fira Världs-
böndagen för 65 år sedan var vi 
länkade till den skotsk-presbyterianska 
kyrkan i vår huvudstad Nassau. Nu 
firas Världsböndagen av mer än 10 
samfund på de flesta av våra öar.  
Hör 95-åriga Gertrude Burnsides 
ord, hon var med på gudstjänsten 
1950: ’Vi var alla klädda i vitt när 
vi gick till presbyterianska kyrkan 
den fredagseftermiddagen. De flesta 
kvinnorna var pastorsfruar, och jag 
var där på inbjudan av vår pastors fru.’   

Klädda i tropiska färger som 
påminner om vår sand, vårt hav och vår 
sol välkomnar Bahamas folk er i dag.”

INGÅNGSORD
Ledare: Låt oss stå upp och be till-
sammans med Bahamas alla öar. 
Ön Andros: Gud, vår Skapare, du 
har kallat oss till denna plats från 
alla länder och också från ön Andros, 
för att komma och bli renade i Guds 
överflödande hav av nåd; för att värmas 
av ljuset från Kristi kärlek och omslutas 
av din heliga Andes svalkande och 
förvandlande vindar. 
ALLA: En plats av skönhet och åter-
hämtning, där vi samlas i gemen-

skap och kärlek. 
Ön Eleuthera: Från Eleuthera kallas 
vi till Guds rike. Låt oss tillbe Gud i 
enhet!
ALLA: Ett rike av radikal kärlek, 
glädje och fred, här och nu. 
Ön Exuma: Från ön Exuma kallas vi 
att tillhöra din kropp, kroppen som 
är Kristi närvaro här på jorden, rik på 
mångfald och ändå ett i Anden. 
ALLA: Gud, vi kommer som vi är. 
Rena våra sinnen så att vi kan tillbe 
dig, tvätta våra händer och fötter så 
att vi kan tjäna dig och öppna våra 
hjärtan, så att vi kan älska dig när vi 
lovsjunger dig. 
Ön Inagua: Låt oss lyssna efter din tysta 
kallelse till personligt lärjungaskap och 
tjänst även på ön Inagua.
Ledare: Låt oss stilla oss under några 
ögonblicks tystnad i Guds närvaro. …

TACKSÄGELSE
(Vi förblir stående)
Ledare: Låt oss prisa Gud tillsammans 
med öarna. 
Ön Bimini: Gud, du som skapat 
himlarna och jorden, du som har 
andats in liv i oss, vi tackar dig för 
denna värdefulla gåva. Vi häpnar inför 
din skönhet, din strålglans och ditt 
majestät, som vi ser i solens sken, våra 
havs skönhet, i ett spädbarns ansikte 
och i en gammal kvinnas leende blick.
ALLA: Gud, vi lovar och prisar dig.
Ön Abaco: Undrens Gud, vi gläds åt 
färgrikedomen och den invecklade 
uppbyggnaden av varje blomma, regn-
båge och glittrande regndroppe. Gud, 
din radikala kärlek är oföränderlig som 
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solen, din barmhärtighet är gränslös 
som sanden och din nåd omsluter oss 
som havets vatten.
ALLA: Gud, vi lovar och prisar dig.
Ön Acklins: Nådens Gud, vi prisar 
dig för den läkedom du har ingjutit i 
helande växter, och vi lovar ditt namn 
för varje tillfälle vi får att tjäna de 
fattiga och tvätta de utmattades fötter. 
ALLA: Gud, vi lovar och prisar dig.
Ön Grand Bahama: Frälsningens 
Gud, du är vår Gud, och vi upphöjer 
och lovar ditt namn, för att du varit med 
oss och våra förmödrar och förfäder 
genom seklerna. 
ALLA: Vi lovar och prisar dig för att 
du har skyddat och bevarat oss på så 
många sätt. 
Ön Long Island: Vår frälsare och 
befriare, du har brutit tyranniets, 
förtryckets och slaveriets kedjor och 
befriat oss till kropp, själ och ande. 
ALLA: Tack för att du har befriat 
oss!
Ön Cat Island: Jesus, vår broder, 
du som älskar de utstötta och är de 
fattigas vän, som är sann Gud och sann 
människa, korsfäst och uppstånden, du 
är vår profet, överstepräst och kung. 
ALLA: Herre, vi häpnar inför dig. 
Hur du älskar oss! Hur djup och 
radikal är inte din kärlek! Därför, 
låt hela jorden bäva och lova och 
prisa Guds namn!
Ledare: Låt oss svara med en lovsång. 

UNISON SÅNG Ps&S 6 ”Lova Gud i 
himmelshöjd” alt Ps&S  341  ”Sjungen, 
I himlar”

TEXTLÄSNING Joh 13:1-17 (För-

slagsvis läses Jesus och Simon Petrus 
ord av olika röster.)
Textläsare: Så lyder Guds ord.
ALLA: Gud, vi tackar dig. 
Ledare: Låt oss tillsammans lovsjunga 
Gud!

UNISON SÅNG: ”Halle-Halle-
Halleluja!” (sid 7)

SYNDABEKÄNNELSE
Ledare: Låt oss tillsammans med 
öarna be och bekänna:
Ön Crooked Island: Gud, vi bekänner 
att vi inte kan förstå vidden, djupet och 
höjden av din radikala kärlek, och i vår 
okunnighet försöker vi styra bort den 
från dem vi inte tycker om, dem som vi 
inte kan eller vill älska. 
ALLA: Förlåt oss, Gud. 
Öarna Berry Islands: Gud, du som 
uppfinner och skapar, dina händer har 
format dessa öar och du har mättat oss 
med ett överflöd av fiskar och markens 
rikedom. Förlåt oss, när vi låter mänsk-
liga behov förstöra miljön som vi alla 
tillsammans med våra besökare har 
ansvar att bevara. 
ALLA: Hindra oss från att förstöra 
din underbara skapelse. 
Ön Ragged Island: Vi bekänner att 
vi ibland medvetet avstår från att 
tvätta andras fötter därför att de inte 
liknar våra egna. Öppna våra ögon för 
dem som behöver en öm beröring, ett 
lyssnande öra, ett tröstande ord och en 
helande närvaro. 
ALLA: Gud, vi häpnar inför dig. Hur 
du älskar oss! Hur djup och radikal 
är inte din kärlek! Lär oss att bli mer 
lika dig och ha din radikala kärlek 
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och generösa nåd mot alla dina barn 
som förebild. Amen.

(ev) BETRAKTELSE

UNISON SÅNG Ps&S 278 ”Frälsare, 
tag min hand” alt 280 ”Jesus, min 
Herre, dig vill jag älska”

MEDITATION (Symbolhandling uti-
från Joh 13:1-17, se materialhäftet sid 
2)

Ledare: ”Förstår ni vad det är jag 
har gjort med er? Handla så som jag 
har gjort med er.” Genom att tvätta 
fötterna på sina lärjungar ger Jesus oss 
ett exempel på radikal kärlek, en kärlek 
som inte vet några gränser. Och han 
kräver samma kärlek av oss. Reflektera 
en stund över detta och dela tankar med 
den som sitter bredvid dig. 

Skriv sedan på ”fotspårslappen” ett 
ord eller en fras som uttrycker vad du 
kan göra eller redan gör. (Samtal)

Ledare: När vi svarar Gud i bön och 
handling, låt oss gå i Jesu fotspår. Låt 
oss under sången vi strax ska sjunga 
lägga våra lappar vid fotspåren på 
golvet. 

UNISON SÅNG. ”Vad jag har gjort” 
(sid 6)

FÖRBÖN 
Ledare: Jesus Kristus, vi kommer 
inför dig i innerlig bön och lägger alla 
kvinnors behov i hela världen i dina 
händer. Vi tänker särskilt på kvinnorna 
i Sverige och Bahamas och ber om din 
välsignelse och din heliga Andes kraft 
över dem. 

ALLA: Gud, hör vår bön.
Over the Hill: Vi tänker på dem som 
lever i fattigdom och kämpar för att 
försörja sig själva och sin familj varje 
dag. Vi ber för kvinnorna som bor i 
”Over the Hill” i Nassau. Fyll dem, 
Gud, med hopp i vetskapen att du har 
omsorg om dem.
ALLA: Gud, hör vår bön.
Kriscenter: Vi kommer inför dig och 
ber för alla som utsätts för våld i hemmet, 
för dem som övergivits eller våldtagits 
av sin partner och som skuldbelägger 
sig själva för den misshandel de utsatts 
för och som är rädda att söka hjälp. Vi 
ber för de barn som utsatts för fysiska, 
sexuella och verbala övergrepp. Vi 
tänker särskilt på dem som finns i våra 
kriscenter. Gud, stilla deras rädsla och 
ge dem hjälp, och kom med helande 
och radikal förvandling hos både offer 
och förövare. 
ALLA: Gud, hör vår bön. 
Asylförvar: Vi ber för alla flyktingar, 
gästarbetare och papperslösa som lever 
i osäkerhet och rädsla, särskilt för dem 
som förvaras på förläggningen på New 
Providence. Lugna deras oro genom 
din nåd och ge dem frid, rättvisa och 
ett meningsfullt liv. 
ALLA: Gud, hör vår bön. 
Mödramottagning: Vi ber för alla 
mödrar och ensamstående föräldrar och 
tänker på den kamp våra tonårsmödrar 
får utstå. Vi ber särskilt för dem på 
PACE på Grand Bahama och New 
Providence, att de ska få det stöd de 
behöver för att gå färdigt skolan och 
förverkliga de drömmar de har för sig 
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och sina barn. Gud, hjälp oss att hjälpa 
dem ta hand om sina barn. 
ALLA: Gud, hör vår bön. 
Stödcenter: Gud, vi kommer inför 
dig och ber för dem som lever med 
HIV och aids. Vi ber särskilt för dem 
som finns på All Saints Camp på New 
Providence, på sjukhus eller hemma. 
Vi ber att vi skall kunna ge dem stöd 
och kärlek hela deras liv.
ALLA: Gud, hör vår bön.
Cancerklinik: Vi tänker på dem i vår 
mitt som fått diagnosen bröstcancer. 
Vi ber om fortsatt utbildning, tidig 
upptäckt och nya botemedel. Vi tackar 
dig för dem som inte längre finns ibland 
oss och ber om styrka och kraft för dem 
som överlevt sjukdomen.
ALLA: Gud, hör vår bön.
Ledare: Jesus, hjälp oss komma 
ihåg att vi alla är dina barn och att du 
älskar oss med din radikala kärlek. 
Hjälp oss att vandra i dina fotspår och 
förkroppsliga din radikala kärlek. Låt 
oss dela Guds frid med varandra. 
ALLA: Guds frid!

KOLLEKTTAL (se materialhäftet sid 
3)

UNISON SÅNG, KOLLEKT Ps&S 
288 ”Gud från ditt hus”

TACKBÖN
Ledare: Låt oss stå upp och till-
sammans med fler av Bahamas öar 
tacka och be. 
Ön San Salvador: När vi hör kallelsen 
att gå i Jesu fotspår och förkroppsliga 
hans radikala kärlek på San Salvador 
och i världen, vill vi tacka dig för allt 

du har gett oss. 
ALLA: Gud, vi häpnar inför din 
kärlek!
Ön Mayaguana: Gud, vi tackar dig för 
alla modiga och hårt arbetande kvinnor 
och mödrar som lärt oss att tillbe och 
lova dig i goda och svåra tider på våra 
öar och i världen.
ALLA: Hur djup, vid och radikal är 
inte din kärlek! 
Ön New Providence: Gud, allt-
eftersom vår övärld blir alltmer populär 
bland besökare, som kommer till vårt 
land varje år för att njuta av det turkosa 
vattnet och vårt vänliga folk, ber vi att 
du låter oss uppleva denna välsignelse 
som ansvarsfulla förvaltare av din 
skapelse. 
ALLA: Gud, vi tackar dig.
(Tillfälle för egen tackbön)
Ledare: Låt oss be den bön Jesus själv 
har lärt oss. 

VÅR FADER

SÄNDNING OCH VÄLSIGNELSE
Ön Harbour Island: Gud, vi ber 
för alla som ber för oss denna 
Världsböndag. Vi ber dig välsigna alla 
systrar i länder runt om i världen och 
här på vårt älskade Bahamas. Må vi 
alla leva till din ära i Jesu Kristi namn, 
när vi går från denna plats för att göra 
så som du gjorde med dina lärjungar: 
tjäna med radikal kärlek. Amen.

UNISON SÅNG Ps&S 191 ”Den dag 
du gav oss”
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Vad jag har gjort    Text och musik: George Mulrain Övers:Ragni Lantz

1. Efter måltiden steg Jesus upp 
och tog av sig manteln som han bar. 
Band en handduk om sitt liv, 
hällde vatten i en skål, 
sedan tvådde han var lärjunges fot. 
Omkväde
”Vet ni vad det är jag gjort med er? 
Har mitt budskap till er ni förstått? 
Som er lärare och vän 
era fötter har jag tvått. 
Gör mot andra det som jag har gjort 
med er.”

2. Simon Petrus protesterade
”Aldrig nånsin får du göra så!”
”Om jag ej får tvätta dig
Ej du längre tillhör mig.”
”Tvätta händer, huvud – Jesus, jag är 
din.” Omkväde

3. I en ringa tjänares gestalt
Jesus kom och för oss offra’ allt.
Han vårt föredöme är
”Tjäna andra” han oss lär.
Ödmjuk kärlek är exemplet han oss 
gett. Omkväde
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Fakta om 
Bahamas
Officiellt namn: Samväldet 
Bahamas
Läge: Ögrupp i Västindien, ca 
700 öar
Yta: 260 000 km2, varav 14 000 
km2 landareal
Huvudstad: Nassau
Folkmängd: ca 354 000
Officiellt språk: Engelska 
Valuta: Bahamansk dollar, 
BSD
Religion: Kristendom
Statsskick: Självständig nation 
inom brittiska samväldet.

Halle-halle-halleluja



VÄRLDSBÖNDAGEN 2015 – BAHAMAS8.

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd  
inbjuder till årsmöte i Göteborg 

17-19 april 2015

12.

Läs mer om Världsböndagen i SEK.s 
tidning ELSA och på vår hemsida! 
Prenumeration på ELSA, inklusive 
medlemskap i SEK, kostar 100 kr. 
Beställ på SEK:s pg 60 22 22-2 

VÄRLDSBÖNDAGENS ADRESS:
Världsböndagen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Box 14038, 167 14 BROMMA
tel 08-453 68 04 (telefonsvarare)
e-post sek@ekuc.se 
hemsida: www.sek-vbd.se
Plusgiro: 40 47 22-1

BÖNDAGSKOMMITTÉN:
Ordförande: Ragni Lantz
Övriga ledamöter: Solveig Eriksson, 
Karin Halldorf, Ingela Hallström 
von Melen, Vianka Khamis Jenan, 
Birgitta Lundqvist, Karin Ramos, 
Marita Wahlström, Karin Öhagen. 
Hedersledamot: Ann-Marie 
Korswing
Kassör: Rose Söderqvist

Gudstjänstprogram, materialhäfte, 
affisch, barnprogram och musik kan 
också laddas ner från vår hemsida: 
www.sek-vbd.se 

En informationsfolder om Världs-
böndagen med teman t o m 2020 kan 
beställas från expeditionen.

KOLLEKTEN sänds in före 
1 april 2015 till Världsböndagen, 
pg 40 47 22-1.

År 2014 fördelade Böndagskom-
mittén individuella stipendier till 
94 kvinnor i 14 länder i samarbete 
med:
Equmeniakyrkan (f d Metodist-
kyrkan, Baptistsamfundet, Mis-
sionskyrkan): Ecuador, Indien, 
DR Kongo, Liberia, Moçambique, 
Nicaragua, Thailand 
Evangeliska Frikyrkan: Brasilien, 
Indien, Paraguay 
Pingst ffs: DR Kongo, Liberia, 
Sierra Leone, Tanzania
Stiftelsen Brödet (Svenska kyrkan):
Indien
Svenska Alliansmissionen: Indien, 
Malawi, Pakistan, Swaziland, 
Zimbabwe
Svenska Jerusalemsföreningen: 
Palestina
Svenska Kyrkan, Lunds stift: Syd-
sudan
Svenska Kyrkan, Strängnäs stift: 
Palestina
Frälsningsarmén fick 25 000 kr till 
ett HIV-aidsprojekt i Malawi.
Totalt insamlades drygt 320 000 kr.
Varmt tack till alla som bidrog!


