at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 20 mai
Tema: Gudstjeneste og generasjoner
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

ISBRYTER
Hvor gammel var du da du ble kristen…………??
Stemmer undersøkelsen i deres gruppe med at 80% av alle som er kristne
ble det før de fylte 16 år?

OPP – mot Gud
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn og Bibellesning er tre
områder for dette.
•
•

Les sammen ordspråkene 22,6 og salme 78,4-5
Be sammen for barna ,tenåringene og ungdommene i menigheten.
Be om at vi må høre Guds vilje for det videre arbeidet med denne
aldersgruppen

INN – mot hverandre
I talen på søndag ble det snakket om hva vi kan gjøre for å hjelpe barn og
unge til å få delta mer i gudstjenesten.
• Hvordan vi kan lage flere spesialgudstjenester?
• Hvordan hjelpe tenåringer inn i de tjenestegruppene vi allerede
har?
Diskuter de oppfatningene dere har om disse spørmålene.
Hvilke tiltak kan vi som menighet evt. sette i gang?
Opplever dere at påstandene nedenfor kan stemme:
- De oppfatningene/ verdiene som styrer folks oppførsel blir stort sett skapt
før fylte 13 år (George Barna)
- Det religiøse synet man utvikler før fylte 13 år, er det synet man i grove
trekk beholder resten av livet (George Barna)
- 80% av alle kristne sies å ha blitt det før fylte 14 år (Billy Graham)

Diskuter følgende:
• På hvilken måte viser det at barn og unge i vår menighet er høyt
prioritert?
• På hvilken måte viser dette igjen i gudstjenesteutformingen?
• På hvilken måte viser det igjen på fordelingen av utstyr og fasiliteter?
• På hvilken måte viser det igjen på budsjettet og tildelingen av
stillinger?
• På hvilken måte viser det igjen på antallet som er i tjeneste?
Evaluer tjenestene dere har i deres gruppe, og finn ut om noen av dere
kunne tenkt seg å gå over i barnemenigheten med sin tjeneste.

UT – mot verden
Ser vi barn og unge som en misjonmark i vår menighet?
Se på versene fra bibelen og tenk på hva som kan menes i dette tilfelle:

 Sier dere ikke selv: ennå er det fire måneder til de høster inn.
Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt
hvite mot høst. Joh.4,35
 Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor
høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden
hans. Luk.10,2
Be om konkrete oppgaver vi kan gjøre for å enda bedre nå ut til den
yngste generasjonen i vår menighet.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

