
 
 

 
 Söndag 1 januari 2023 

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Solveig Högberg  

Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter: Psalm 121, 
Klagovisorna 3:22-26, 
Apostlagärningarna 10:42-43, 
Johannesevangeliet 2:23-25 
 
VIKTIG INFORMATION 

Ett helt nytt, oanvänt år ligger 
framför oss. 
Låt oss omsluta årets dagar, 
församlingens arbete och 
människor vi möter i och utanför 
kyrkan med våra böner och vår 
omsorg. 
Mycket kommer att ske på väl 
upptrampade stigar. Annat 
kommer att vara helt nytt och 
oprövat. Allt vill vi göra för att 
dela med oss av det glada 
budskapet till dig och dem som 
vi på olika sätt möter. 
Du är en viktig del i allt detta, 
dina böner, ditt offer och din 
närvaro betyder mycket för dig 
själv och för gemenskapen. 
I församlingens gemenskap, 
exempelvis på gudstjänster får vi 
hämta kraft till att leva i den 
vardag som är vår. 
Vi önskar varandra ett gott och 
välsignelserikt nytt år. 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
  Om några dagar får vi önska varandra ”Gott Nytt År”.  

  Att vi väntar på något nytt förutsätter att något är och har varit. Vi 

kommer att lämna ett år, bland eoner av år, bakom oss för att gå in i ett 

nytt och på många sätt okänt år. 

  Vi som lever idag är ganska vana vid att när något blir gammalt så ersätts 

det av något nytt. Riktigt på samma sätt är det inte när vi lämnar ett år och 

går in i ett nytt. Då handlar det snarare om att ta nya tag och bygga vidare 

på det som varit. 

  På Nyårsdagen firar vi Förnyelsegudstjänst/Förbundsgudstjänst i S:t 

Peter. Den gudstjänsten handlar inte om att något gammalt och obrukbart 

ska bytas ut, den handlar om att eftersom det finns något gammalt som 

håller så får vi förnya det. 

  Vad är det då som är så hållbart att det inte behöver bytas ut och inte ens 

är utbytbart? 

Det är det förbund som Gud har slutit med oss människor, som ger oss 

gemenskap, trygghet och frid, ett förbund som håller oavsett hur vårt liv 

gestaltas. Det är Guds löfte till oss. Det förbundet behöver vi då och då 

förnya. 

 

  Eugene Peterson tolkar Paulus ord i Romarbrevet 12:1-2 så här: ”Detta är 

alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra: ni ska ta allt det ni gör i 

det vanliga vardagslivet – sova, äta, jobba, gå – och bära fram det som ett 

offer år Gud. Att ta emot och acceptera att det Gud gör för er är det bästa 

ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att 

ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni 

att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snara med gensvar. 

Tvärtemot andan i samhället ni lever i, som skulle dra er ner till sin egen 

omogna nivå, lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som 

människor.” 

  Vilken fantastisk uppmaning och utmaning inför det nya året. Att leva så 

är att låta det vi redan är ständigt förnyas. Guds förbund håller! 

Solveig Högberg 
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Nyårsdagen 

”I Jesu namn” 
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