TEMA 3 SAMMEN - I GUDSTJENSTEN

Sammen - i gudstjenesten
Hvorfor samles vi?
> ”Musikken gjør at gudstjenesten blir levende for meg. Jeg husker aldri noe av prekenen”

>

”Ååååå, pappa! Er det fortsatt søndag?” –liten gutt som kommenterer en lang og
kjedelig gudstjeneste

>
>
>
>

”Det er så herlig å se alle barna som tar imot nattverden!”
”Takk for at dere tok med den sangen i dag, det er ynglingssangen min”
”Velsignelsen er det beste ved hele gudstjenesten!”
”Vi trenger utfordringer”

Det er mange grunner til å gå til gudstjeneste. Slik som vi er ulike, er det også forskjellig hva som trekker oss til gudstjenesten. Noen liker musikken, noen liker ordene, noen liker liturgien. Hva samles vi om?
I 1. Korinterbrev 14 skriver Paulus om nettopp gudstjenesten (1. Kor 14,1-12)

”Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 2 For
den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham,
for han taler hemmeligheter ved Ånden. 3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. 4 Den som taler i tunger, oppbygger seg
selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten. 5 Jeg skulle ønske at dere
alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er
større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten
kan bli bygd opp. 6 Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken
nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti
eller lære? 7 På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe.
Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte hva som blir
spilt? 8 Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp?
9 Slik er det også med dere: Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en
da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften! 10 Ingen vet hvor
mange språk det finnes i verden, og alle språk har sin mening. 11 Men dersom jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed
for meg. 12 Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene,
så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten!”
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Paulus beskriver hvordan vi kan komme med det vi har til gudstjenesten. Formålet er at vi
kan bruke våre gaver til beste for fellesskapet. Hva går fellesskapet glipp av når jeg velger
gudstjenesten bort? Snakk sammen om hvorfor dere går/ikke går til gudstjeneste.

”Når dere samles” – ideal og virkelighet
Noen av historiene i det nye testamentet er idealskildringer om hvordan en menighet bør
være når den samles, men det er også beskrevet mange situasjoner og konfrontasjoner som
viser at til og med de første kristne hadde en spenning mellom ideal og virkelighet. Det er
bare å lese Korinterbrevene.
I  Kolosserne  3,12-17  finner  vi  en  idealskildring  av  hvordan  en  gudstjeneste  bør  være:  

”Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og
vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi
hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og
gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og
vær takknemlige! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med
all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt
dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.”
I  denne  teksten  er  det  mulig  å  finne  visse  elementer  som  var  tenkt  som  en  del  av  gudstjenesten.  Se  for  
deg  sist  du  var  på  gudstjeneste.  Fyll  ut  skjemaet  under.  Vurdér  hvordan  du  trives  med  de  ulike  aktivite-
tene/elementene  i  gudstjenesten  og  reflekter  rundt  hvorfor  du  tror  denne  aktiviteten  er  tatt  med  i  guds-
tjenesten.
Aktivitet
Sang  og  musikk
Syndsbekjennelse  og  synds-
forlatelse
Fredshilsen
Kristi  budskap  -  bibellesning
Preken
Nattverdsmåltidet
Bønn
Dåp
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Hvorfor  gjør  vi  dette?

Hvordan  deltar  jeg?
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Gi det videre
Snakk  sammen  om  hvordan  dere  kan  bidra  til  å  forbedre  eller  virkeliggjøre  intensjonen  i  de  ulike  
aktivitetene.  
Se  etter  muligheter  til  å  dele  dine  gode  erfaringer  med  å  delta  på  gudstjeneste  med  noen  som  
vanligvis  ikke  deltar.

Til ettertanke Salme 100

finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/

En takkesalme.
Rop med jubel for Herren, all jorden!

Føler du noen ganger for å rope høyt til Gud? Er det da av glede?
Tjen Herren med glede,
kom fram for ham med jubel!

Føler du deg glad når du synger lovsanger eller ber til Gud? Eller føler du på andre
følelser om dagen? Liker du å synge? Trives du med sangene i menigheten din? Gjør
de deg glade?
Kjenn at Herren er Gud!
Han har skapt oss, vi er hans,
vi er hans folk og den flokken han gjeter.

Gud skapte oss og vi kan kjenne ham. For et privilegium! Og for et ansvar! Han bryr
seg om oss, slik gjeteren bryr seg om flokken sin
Kom gjennom portene hans med takkesang,
inn i forgårdene med lovsang!
Lov ham, velsign hans navn!

Å komme til kirken bør være som å komme inn i huset til noen virkelig spesielle. En
konge med et uendelig kongerike. Føler du deg høystemt og spent når du kommer til
kirken?
Herren er god, evig er hans miskunn,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

For når det kommer til stykket er Gud god. Han har alltid vært det og vil alltid være
det. ”Gode Gud” er ikke bare et uttrykk, men en sannhet.

19

TEMA 3 SAMMEN - I GUDSTJENSTEN

På hjemmebane
I  løpet  av  uken  som  kommer,  snakk  sammen  om  hvorfor  vi  gjør  de  ulike  tingene  i  gudstjenesten.  
Kan  vi  kjenne  igjen  noe  av  det  som  blir  sagt  ,  fra  historier  i  Bibelen?  (innstiftelsen  av  nattverden,  Ky-
rie,  misjonsbefalingen,  velsignelsen)

Bibelleseplan
Prekentekst: Kolosserne 3,1-17:Det gamle og det nye mennesket
Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter
ved Guds høyre hånd. 2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot
det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i
Gud. 4 Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i
herlighet sammen med ham.
5 La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådig-

het, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. 6 Alt dette gjør at Guds vrede rammer
de ulydige. 7 Blant dem var også dere den gang dere levde slik. 8 Men legg nå av
alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. 9 Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10 og iført
dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.
11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave

eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.
12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig med-

følelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med
hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som
Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette: Kle dere i
kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. 15 La Kristi
fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all
visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.
17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far,

ved ham.
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Apostlenes Gjerninger 2, 41-47: Fellesskapet mellom de troende
41 De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre
tusen mennesker.
42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene
sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46 Hver
dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt
likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

>
>
>

De første kristne gjorde fellesskapet til et nøkkelpunkt i livene sine
De samlet seg for fellesskap, læring, bibellesning og lovprisning
Så hvorfor lager vi så mye ståhei rundt søndagens gudstjenester?

Salme 150:
Halleluja!
Lovsyng Gud i hans helligdom!
Lov ham i hans mektige hvelving.
2 Lov ham for hans storverk.
Lov ham for hans store velde.
3 Lov ham med gjallende horn.
Lov ham med harpe og lyre.
4 Lov ham med trommer og dans.
Lov ham med strengespill og fløyte.
5 Lov ham til tonende symbaler.
Lov ham med rungende symbaler!
6 Alt som har ånde, skal love Herren.
Halleluja!

>
>
>

Å lovprise er litt som å gi en gave eller et offer
Gaver er like gode for giveren som for mottakeren
Å lovprise Gud handler om musikk, bevegelse, stemme og kropp
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Hebreerne 10, 23-25:
23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er
trofast.24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet
og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som
noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere
ser at dagen nærmer seg.

>
>

Vi vet alle om noen som ikke lenger tror
Hold ut, hold fast , fortsett å elske hverandre og å oppmuntre hverandre

Salme 147, 7-11
7 Syng lovsang for Herren,
spill på lyre for vår Gud.
8 Han dekker himmelen med skyer,
sørger for regn til jorden
og lar gresset spire på fjellene.
9 Han gir føde til dyrene,
til ravnungene som roper.
10 Han bryr seg ikke om hestens kraft
og gleder seg ikke over mannens muskler.
11 Herren gleder seg over dem som frykter ham
og venter på hans miskunn.

>

Salmenes bok inneholder mye ”læring om lovprisning”. Hymnene var hymner
brukt i det gammeltestamentlige tempelet

>
>

Gud er en fantastisk Gud, det er godt å lovprise Ham.
Herren gleder seg over dem som…

Matteus 18, 18-20:
18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og
alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
19 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om
noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er
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samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

>

Legg deg på hjertet viktigheten av små samlingspunkt. Vi verdsetter ofte de
store mest.

>
>

Jesus er i midten på en helt spesiell måte.
Hva er forskjellen på egentid med Jesus og den tiden med Jesus vi deler med
andre?

1.Kor 11, 23-26:
23 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere:
I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette
er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 På samme måte tok
han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang
dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» 26 For hver gang dere spiser dette
brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.

>
>
>

Essensielt for all delt lovprisning er Jesu siste måltid, nattverden
Det ble ført videre som en hellig handling i menigheten
Ikke ord, men to mektige symboler – brød og vin

1.Kor 14,26-33:
26 For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. 27 Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. 28 Enhver må prøve seg
selv og så spise av brødet og drikke av begeret. 29 For den som spiser og drikker
uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. 30 Derfor
er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 31 Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. 32 Men når vi blir dømt av Herren, blir vi
irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.
33 Derfor, mine søsken: Når dere kommer sammen for å holde måltid, så vent på
hverandre!

>
>
>

Nøkkelordet i alt dette er ”Når dere samles”
Hvordan er det når dere samles?
Hvor ofte deltar du og hva bidrar du med?
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