
Om Gudstjenesten 
 
Det er litt over 100 000 søndager siden den aller første pinsedag. Alle disse søndagene 
har kristne samlet seg til gudstjeneste.   
 
Det har vært en utbredt misforståelse innen store deler av kristenheten at det foreligger 
en motsetning mellom faste liturgiske former og den kristne frihet. I tråd med dette har 
en gjerne oppfattet en liturgisk ubunden gudstjeneste- og møteform som et mer genuint 
uttrykk for Åndens frihet (2Kor 3,17) enn den faste form vi har i en ordnet 
gudstjenesteliturgi. 
Et slikt motsetningsforhold finner vi ikke i Det nye testamente. Den kristne 
gudstjenesten springer direkte ut av synagogens gudstjeneste, som også var en liturgisk 
gudstjeneste. Vi hører både Jesus og apostlene gå i synagogen (Luk 4,16ff), og etter 
Pinsedag overholder de første kristne denne bønnetradisjonen (Apgj 2,42; 10,9). 
 
Luther hadde ikke til hensikt å forandre på den Romersk-katolske gudstjenesten like lite 
som han ønsket å bryte med pavekirken. 
Men han ønsket å ”rense” gudstjenesten for ”magi” og for rettferdiggjørelses-handlinger. 
For Luther konstituerte følgende gudstjenesten. 
Sola Gratia – Sola Scriptura – Sola Fide. 
Nåden alene – Skriften alene – Troen alene. 
For Luther var det ikke viktig å finne en felles luthersk gudstjenesteform. I Formulae 
Missae skriver Luther at dersom noen kommer over en bedre liturgi en den man er vant 
til, så oppfordres vi til å bruke denne. Og i Confessio Augustana (Den augsburgske 
bekjennelse) art. 7 står det at det ikke er nødvendig med en ensartet menneskelig 
tradisjon, rite eller seremoni. 
 
Så lenge Frikirken har eksistert har det vært feiret gudstjeneste. Tradisjonen er ikke i 
særlig grad knyttet til liturgiske former. Den frikirkelige gudstjeneste er i 
utgangspunktet åpen for symboler, seremonier etc så lenge det ikke er i strid med 
evangeliet. 
Det var ikke interessen for liturgiske spørsmål som drev den radikale del av den 
kirkelige reformbevegelse frem til det som ble Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Men 
til forskjell fra bedehusmiljøet, måtte en selvstendig kirke også befatte seg med 
liturgiske spørsmål selv om dette ikke var hovedfokus. For den alminnelige gudstjeneste 
er det en enkel preken-gudstjeneste som forordnes. Alle liturgiske ledd ble forenklet og 
nesten alle skrevne bønner falt bort og ble erstattet med frie bønner. Kasualiaen – dåp, 
gravferd, konfirmasjon, vigsler etc. var imidlertid ganske lik den folk kjente fra Den 
norske kirke. 
I 1960-årene vokste det imidlertid frem et behov for å arbeide mer med 
gudstjenestelivet i Frikirken. Det ble nedsatt et gudstjenesteutvalg som la frem en 
ordning for menighetens hovedgudstjeneste og som fikk Synodens anbefaling i 1989. En 
gudstjenestebok kom ut i 1990, og representerer en sterk utvidelse i forhold til de 
forkortelser som fra starten av ble gjort i forhold til Norsk Kirkeritual. Og vi finner nå 
igjen skrevne bønner. 
 
Luthersk teologi og kirkeliv henger nøye sammen. Guds gjerning til vår frelse – Gud har i 
Kristus forsonet verden med seg selv. Det er Han som gjennom Ord og sakrament gir oss 
Den hellige ånd, som igjen virker troen i våre hjerter. Vår fromhet gjelder ikke i vår 



frelsessak. Alt avhenger av Gud selv. Derfor blir det en naturlig OG nødvendig 
konsekvens at de sakramentale ledd i gudstjenesten understrekes sterkt:  
Ordet skal forkynnes rett. 
Sakramentene skal forvaltes. 
 
LITURGI 
Liturgi, kommer av det greske ordet liturgia, som betyr arbeid. Liturgi er derfor folkets 
handlinger overfor Gud for Guds ansikt. Dag Øyvind Østereng uttalt følgende under et 
møte i Bjørgvin Kirkeakademi 28.nov 2007: ”Det som blir sagt i liturgien skal være det 
viktigste som blir sagt på jord. Derfor må ordene ”veies på gullvekt” og prøves.  Det som 
skal åpenbares i liturgien er vår sanne tilstand og veien til Gud. ” 
 
Det er luthersk teologi som ligger i bunn for gudstjenestens oppbygging og innhold. 
Lov og evangelium – rettferdiggjørelse og helliggjørelse. 
Disse begrepene er helt sentrale i luthersk forståelse av evangeliet, og derfor også helt 
sentral i vår gudstjeneste.  
Derfor blir også gudstjenestens form preget av Guds handling for menigheten, med 
påfølgende bekjennelse, lovprisning og handling fra menigheten. 
 
Liturgien er ikke et tvangsmessig pålegg eller en trist ramme. Liturgien er først og 
fremst en gave. Den er en hjelp for oss til å se inn i dybdene i troen. Den frir oss fra 
kravet om platt aktualitet og ”det folk vil ha”, og setter oss heller i levende forbindelse 
med Bibelens ord. Den gir oss ord i munnen når vi ikke orker å produsere dem selv. Den 
forkynner Herrens død og oppstandelse for oss med ord som holder gjennom 
generasjoner. Den forankrer oss i skriften og i kirkens historie slik at vår lovsang i 
sannhet skjer sammen med de troende ”på alle steder og til alle tider”. Og den gjør oss til 
ett med forsamlingen vi feirer gudstjenesten sammen med, slik at vi som urmenigheten 
kan be til Gud ”med ett sinn og én stemme” (apg 4,25). Derfor trenger vi en liturgi. 
 
Biskop Bo Giertz skriver i heftet ”Liturgi och väckelse”. 
Vekkelsen trenger liturgien. En vekkelse som skal vare, må oppdras til et andaktsliv som 
tåler slitasje i lange år og som en gang kan gå i arv til barn og barnebarn. En sunn 
vekkelse skal derfor være innrettet på å lede mennesker inn i gudstjenesten og 
nattverdlivet, lære dem å feire høymesse på rett måte og forstå å benytte bibelen rett. 
 
SYNDSBEKJENNELSEN 
Plasseringen av syndsbekjennelsen kan diskuteres. Når den er plassert der den er i vår 
gudstjeneste henger det sammen med at det nye livet starter med bekjennelse og 
erkjennelse av egen situasjon i forhold til Gud. 
I den eldste gudstjenesteordning vi kjenner til ”Didache”, fra ca år 96, kan vi lese: 
«På Herrens søndag skal dere komme sammen og bryte brød og holde takkebønn etter at 
dere først har bekjent deres synder, slik at deres offer kan være rent.» 
 
Selve syndsbekjennelsen er av nyere dato i gudstjenesten slik vi kjenner den i dag. I Den 
norske kirke, kom syndsbekjennelsen med først ca 1880. Innholdet i syndsbekjennelsen 
er noe omdiskutert, men det er viktig at dersom man bruker den, at den taler sant om 
menneskelivet overfor både Gud og mennesker. 
Den bibelske antropologi er vesentlig for forståelsen av vår liturgiske oppbygging. 



I den augsburgske bekjennelse leser vi: ”Like ens lærer de at alle mennesker som er 
forplantet på naturlig vis, etter Adams fall blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud 
og med begjær, og at denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd, som fordømmer og 
også fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige 
Ånd.” 
Det er dette som er utgangspunktet for at gudstjenesten alltid begynner med 
syndsbekjennelse. Uten erkjennelse av egen situasjon i forhold til Gud, vil ikke nådens 
evangelium ha grobunn. Syndsbekjennelsen er en forutsetning for nåden. Derfor 
begynner gudstjenesten alltid ved at menigheten bøyer seg for den allmektig, himmelen 
og jordens skaper. 
 
Erkjennelse av synd forutsettes for opplevelse av Gloria. 
Det er også syndsbekjennelsen som ligger til grunn for forståelsen av Agnus Dei. 
Du Guds lam som bar/bærer verdens synder, miskunne deg over oss! 
Eller som i Frikirkens tradisjon: 
O Guds Lam uskyldig, på korset ihjelslaget, 
inntil døden lydig. hvor ille du var plaget! 
For vår skyld var du såret, har verdens synder båret, 
Miskunn deg over oss, o Jesus! 
 
Uten en klar syndsforståelse vil dette verset selvfølgelig virke irrelevant. 
Det er flere eksempler på forslag som skal erstatte det tradisjonelle ”Agnus Dei”.  Felles 
for mange av dem er at syndsperspektivet er gjort svakere.  Det er grunn til å tro at det 
ikke er i tråd med Luthersk intensjon.   
Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 1.Joh 1,10 
 
En av kirkehistoriens store vranglærestrider er stridigheten mellom Augustin og 
Pelagius. Pelagius mente at menneskets vilje var god. Han sa ”Naturen er ikke syndig, 
men fri.” Viljen kan nok velge det onde, men mennesket er godt. En foreslått endring av 
syndsbekjennelsen har vært: ”Du vet vi vil det gode..”  Pelagius kunne neppe sagt det 
bedre. 
 
Ordene kan endres, men det er verd å merke seg at endring av språk ofte også leder 
til endring av innhold. 
Et annet godt eksempel på dette er endringen av Syndsbekjennelsen fra 1922 versjonen 
hvor det sto: ”Det ondes lyst”. I den reviderte utgaven fra 1977 står: ”Lysten til det onde”, 
noe som selvfølgelig er en teologisk meget stor endring. 
 
Det er også verd å merke seg en amerikansk språklig undersøkelse av nyere såkalte 
”lovsanger” av professor i ”Chreistian worship” Lester Ruth ved Duke Divinity School. 
Ruth undersøkte de 110 mest brukte lovsangene i USA i perioden 1989 til 2015. 
Undersøkelsen kunne bl.a konkludere med at ordet synd aldri ble brukt som verb kun 
som substantiv. 
 
KYRIE 
Fra oldkirkens tid har den kristne menighet sunget ”Kyrie Eleison – Kriste Eleison – 
Kyrie Eleison.” 



Kyrie-bønnen er først og fremst knyttet til ”Jesusbønnen” - en bønn som gjentar: ”Jesus 
Kristus, miskunn deg over meg” eventuelt i en litt lengre form: ”Jesus Kristus, Guds sønn, 
miskunn deg over meg, en synder!” 
 
Det er denne bønnen som  Bartimeus roper ut i Luk 18,35-43, og som den kanaaneiske 
kvinnen i Matt 15,21-28, ropte etter Jesus fordi datteren hennes var plaget av en ond 
ånd. 
Og mest sannsynlig er det denne bønnen Paulus refererer til i 1. Tess 5,17 – Be uavbrutt. 
Jesusbønnen er den mest brukte bønnen i den ortodokse kirke. I enkelte avsnitt i det 
ortodokse litaniet kan Jesusbønnen gjentas opp til 40 ganger. 
Med andre ord ligger det to tusen års tradisjoner bak denne bønnen og i nyere kristen 
tid har Kyrie vært en av kristendommens viktigste bønner.  
Bønnen synges treenig i våre tradisjon Kyrie eleison, Kriste eleison Kyrie eleison – Gud 
fader, Jesus Kristus, Den hellig Ånd. 
 
Bønnen kan selvfølgelig byttes ut eller sløyfes. I gammel norsk tradisjon har bønnen: 
”Gud, kom til min redning”, vært brukt.  
Man skal under alle omstendigheter vite hva man gjør, når man utelater Jesusbønnen. 
Den er dypt teologisk og tradisjonsfestet i den kristne tro.  
 
GLORIA 
Kyrie-bønnen etterfølges av Jesu tilgivelse – Nådetilsagn eller Løftesordet f.eks fra 1.Joh 
1,9: 
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene 
og renser oss for all urett. 
Kyrie er av enkelte blitt omtalt som Kirkens S.O.S. Det er et uttrykk for en felles 
erkjennelse av den menneskelige tilstand, og den viser hvilket menneskesyn vi har.  
Gloria, viser oss at mennesket, etter å ha bekjent sine synder, er blitt hevet opp til 
fellesskap med Gud, at vi nå er verdige til å synge ”Gloria in Excelsis Deo” – Ære være 
Gud i det høyeste. 
 
Disse to begrepene  kan ligge som grunnlag for hele liturgien. Grunnen til at vi i det hele 
tatt feirer gudstjeneste, er at vi vil ære Gud som har løftet oss syndere (kyrie) opp til et 
nytt liv i Kristus, der vi kan lovprise han sammen med englene (gloria). Dette kan også 
kalles theosis – Helliggjørelse. 
 
Ære være Gud i det høyeste, også kalt Den større doksologi (lovprisning), er en liturgisk 
hymne. 
Teksten er hentet fra englenes lovsang i Betlehem da Jesus ble født: «Ære være Gud i det 
høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» 
 
Når så nådetilsagnet lyder, er menighetens naturlige respons og privilegium å låne 
englenes ord i lovprisning. Det er ingen ting i veien for å utvide dette punktet med flere 
lovsanger dersom punktet oppleves for kort. Særlig i høytidene er vil dette være 
naturlig.  
 
Det kan være verdt å merke seg den samme undersøkelse som nevnt over av professor 
Lester Ruth, der han også påpeker nyere lovsangs svake eskjatologiske bevissthet på 
”allerede, men ikke ennå”. Nyere lovsang har en sterk tendens til å vektlegge ”allerede” 



og å utelate ”ikke ennå”.  Også dette kan med fordel sees i lys av svakere 
syndserkjennelse. 
 
 
KOLLEKTBØNN 
I 1922 versjonen av liturgi for Den norske kirke, ble Gloria etterfulgt av kollektbønn for 
den aktuelle søndag i kirkeåret. I 1977 ble denne fjernet. I frikirkelig tradisjon har det 
vært en slags kollektbønn helt ved begynnelsen av møtet eventuelt i etterkant av 
tekstlesning. Selv om bønnen naturligvis har hatt et preg av å samle dagens særpreg og 
innhold i en bønn, har alltid bønnen vært fri bønn uten føringer for innhold. 
Det er ingenting som hindrer Frikirken å ta i bruk kollektbønn. Det bør eventuelt 
diskuteres om en slik bønn skal innføres i gudstjenesten som fast ledd og i skrevet form. 
 
 
ORDET og CREDO 
Det som konstituerer gudstjenesten i følge luthersk lære er at ordet forkynnes rett og at 
sakramentene forvaltes. 
Dette er de eldstes viktigste oppgave – å påse at sakramentene forvaltes OG at ordet 
forkynnes rett. I dette ligger det en kritisk grunnholdning. Det er en eldstes viktigste 
oppgave å påse at det ikke forkynnes vrang lære i menighetens gudstjenester. 
 
Gud møter mennesket gjennom sakramentene og gjennom sitt ord. Dette er en del av det 
Kristne mysterium. Det er også sentralt i luthersk evangelieforståelse at troen ikke er en 
prestasjon. Det var disse rettferdiggjørelseshandlingen Luther ville til livs da han ønsket 
å ”rense” gudstjenesten. I Luthers forklaring til den apostoliske trosbekjennelse leser vi: 
”Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, 
min Herre. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, 
helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro.” 
 
Gud møter oss i Ord og sakrament. Trosbekjennelsen er uløselig knyttet til forkynnelsen 
av Guds ord som vår respons.  
Det er dette som ligger til grunn for at trosbekjennelsen alltid følger som menighetens 
respons på skriftlesning eller skriftutleggelse. Ved dåp, så knyttes trosbekjennelsen 
direkte til dåpssakramentet. I eldre tider ble trosbekjennelsen også brukt i forbindelse 
med nattverden i frikirken. 
 
Frikirken benytter den apostoliske trosbekjennelse, men ved høytidsgudstjenestene 
benyttes ofte den nikenske trosbekjennelse. 
Den nikenske trosbekjennelse er den mest brukte i verden og ble brukt i Den norske 
kirke frem til 1889 da den ble erstattet med den apostoliske trosbekjennelsen.  
Den nikenske trosbekjennelse brukes av den ortodokse kirke i forbindelse med dåp, den 
synges eller leses i den katolske messe og i den anglikanske kirke brukes den ved 
nattverd. Den økumeniske dimensjon ved denne trosbekjennelsen er stor. 
 
Det er verdt å merke seg at, slik som mange ønsker å myke opp og å gjøre 
syndsbekjennelsen noe mildere, så er det også krefter som ønsker å endre på 
trosbekjennelsen. Særlig det eskjatologiske element i trosbekjennelsen ønskes av noen 
tatt bort (fór ned til dødsriket og legemets oppstandelse). 



Noen ganger erstattes trosbekjennelsen av salmen ”Måne og Sol”, og av Bibelvers.  Man 
må da spørre seg om dette tilfører noe til liturgien og til den bibelske forståelse av Gud. 
Det er igjen grunn til å minne om de ordene som allerede er brukt i denne artikkelen: 
Endring av språk, vil også ofte føre til endring av innhold! 
 
Da trosbekjennelsens er uløselig knyttet til Den Hellige Ånd og Ordet er det helt naturlig 
at den plasseres i forbindelse med Dåp og Ordets forkynnelse. Ved dåpsgudstjenester er 
forsakelsen og trosbekjennelsen en del av dåpsliturgien. I vanlige gudstjenester er 
trosbekjennelsen plassert i forbindelse med tekstlesning, men kan også fremsies i 
forbindelse med gudstjenestens tale. 
 
HALLELUJA 
Halleluja er ikke et liturgisk ledd. Det er et hebraisk gledesutbrudd satt sammen av de to 
ordene Hallelu som betyr lovpris og jah (Jahve)som betyr Gud – Lovpris Gud! 
I liturgiske sammenheng knyttes ofte uttrykket opp mot lesningen av Guds Ord – da også 
trefoldig for å understreke Gud Fader, Sønnen og Den Hellige Ånd. Halleluja i forbindelse 
med ordets forkynnelse understreker mysteriet i at Gud er i sitt ord. I enkelte 
kirkesamfunn er selve frembringelsen av Ordet og seremonien rundt skriftlesningen en 
vesentlig del av liturgien. Og er i Den norske kirke en fast del av skriftlesningen.  I den 
katolske tradisjon er Halleluja brukt særlig mye i påsketiden, mens den utelates helt i 
fastetiden. 
I nyere tid og i Frikirkens tradisjon er ordet også et spontanuttrykk for glede, og brukes 
ikke som liturgisk ledd.  
 
NATTVERDEN 
Nattverden er Guds nåde helt konkret. Jesu legeme er brødet og hans blod er vinen.  
Martin Luther funderte mye over nattverden, og debatterte inngående med Ulrich 
Zwingli om brødet og vinen ER eller BETYR Jesu kropp og blod. Luther argumenterte 
slik: «På alle språk er det slik at «er» vil si «er» og ikke noe annet. Dersom dere kan vise 
meg ett eneste eksempel i alle språk på jorden, hvor «er» vil si «betyr», så skal jeg 
erklære meg overvunnet. Nei, det som er, det er.» 
 
I oldkirken og i de første reformatoriske kirken på Luthers tid ble det feiret nattverd på 
alle helligdager. Det bør være mulig i Frikirkens gudstjenestetilbud å feire nattverd hver 
søndag. 
 
Prefasjon – betyr fortale. I den katolske kirke omtales prefasjonen som Jesu forklarelse - 
bønnen som lese før den store lovsangen ”Sanctus – Hellig, hellig, hellig”. 
 
Den frikirkelige tradisjon er her mangfoldig. I Kristiansand Frikirke, og det 
representerer kan hende flertallet av kirkene, brukes ikke en egen ”Sanctus” eller 
”Agnus Dei”. Disse to leddene representeres ved å synge salmer som har liturgisk 
funksjon. 
 
Den opprinnelige teksten er slik: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 
pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://no.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Zwingli
http://no.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Zwingli


Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 
I oversatt versjon: 
Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, 
all jorden er full av hans herlighet. 
Hosianna i det høyeste. 
Velsignet være ham som kommer i Herrens navn. 
Hosianna i det høyeste. 
 
Ved første øyekast legger man merke til at Hosianna-dele er tatt ut. Det er noe 
påfallende og interessant, da dette ofte gis mye plass i de klassiske messene – Bachs 
Hmoll-messe, Verdis Requiem etc. 
Messeleddet har lange tradisjoner og har vært en del av den kristne kirkes liturgi 
allerede fra første århundre. Men som det går frem av teksten som er hentet fra Jesaja, 
så har leddet også tradisjon i den jødiske liturgi. 
Teksten er altså hentet fra serafenes sang i tempelet (Jes 6,3O) og Hosianna delen fra 
Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag. 
 
Anamnesen 
Innstiftelsesordene ”verba testamente” er i vår lutherske tradisjon ikke tilstrekkelig 
oversatt med ”til minne” om.  Ordet som brukes i grunnteksten er ikke memoria men 
anamnesen. Ordet kan noe bedre oversettes med ”ihukommelse”, men heller ikke dette 
dekker betydningen helt. Ved disse ordene skjer forvandlingen ved at Kristus blir 
virkelig tilstede i brødet og i vinen - det som minnes får en ”re-presens”  – 
”gjentilstedeværelse” - Realspresens. 
 
I Luthers lille katekisme leser vi: 
Det (Nattverden) er vår Herre Jesu Kristi legeme og blod under brødet og vinen, innstiftet 
av Kristus selv for oss kristne for at vi skal ete og drikke det. 
 
Dette som her er skrevet kan virke som behov for å briljere med teologisk kunnskap. Det 
er ikke tilfelle, men dette tas med for å understreke det som allerede er nevnt flere 
ganger i artikkelen: Forandres ordene – forandres meningen. 
 
Agnus dei –  
Hymnen lyder på latin: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
Direkte oversatt til norsk lyder den: 
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. 
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. 
Guds lam, som tar bort verdens synder, gi oss din fred. 
 
Umiddelbart ser man linken til Kristusbønnen. Kyrie Eleison er den greske versjonen -  
Den latinske er miserere nobis. Og selv om også Agnus Dei er treenig, så er den Kristus 
rettet – Du Guds lam, som bærer/tar bort verdens synder. 



 
Agnus Dei er en bønn til Kristus, han som bærer verdens synd, om miskunn og fred. Det 
er neppe en adekvat erstatning med sanger som ”Ære til Guds lam” – som i større grad 
er en vanlig lovsang og har et eskjatologisk perspektiv. Sangen kan med fordel heller kan 
benyttes under sleve nattverdhandlingen. 
 
MENIGHETENS FORBØNN 
Dette leddet har vært en viktig del av den lutherske kirke siden reformasjonen. I 1887 
fikk bønnene fast innhold og ble flyttet fra prekestolen til alteret i 1920. I 1977 skiftet 
bønnen navn fra å være ”Kirkebønn” til å kalles ”Menighetens forbønn”. Det er viktig at 
denne bønnen ”lever” at den er aktuell og at det stadig jobbes med nye formuleringer. 
Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at bønnene er frie, men det kan være viktig på 
forhånd å tenke godt igjennom innholdet i alle fall. 
Som en naturlig konsekvens av helliggjørelsen går menigheten inn en fase av ”arbeid”. Vi 
er kalt til omsorg for våre nærmeste, våre troende søsken og verden.  Dette leddet har 
Frikirken i Kristiansand en del å gå på! På grunn av tidsproblemer med avvikling av 
gudstjenestene, blir dette punktet ofte nedprioritert. Og det er kanskje forståelig, men 
kan hende ikke forbilledlig. På de gudstjenestene uten nattverd bør i alle fall dette 
menighetens forbønn oppjusteres. 
Her bør også bønneemner og annet som kommer inn til liturg/møteleder tas med. I dag 
tas bønnekrukker og bønnemner opp i forbindelse med prekenen, noe som i grunnen 
virker feilplassert. 
Det er ikke noe stort teologisk poeng at det synges bønneformularer i forbindelse med 
Menighetens forbønn, men det kan ha et stort pedagogisk poeng! Dersom det ikke er 
nattverd så avsluttes menighetens forbønn med Herrens Bønn. 
 
AVSLUTNING 
Benedictus 
Som hovedregel benytter vår kirke Den Aronittiske velsignelse:  
 Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 
 

Det er skrevet mang velsignelser som med fordel kan benyttes. Særlig i den keltiske 
tradisjonen er utvalget av forskjellige velsignelser mangfoldig. Det er likevel grunn til å 
holde fast på de sentrale velsignelsene og eventuelt bruke andre som avvekslinger.  
 
LITURGI SOM TEOLOGISK BEVISSTGJØRING 
Mange ”selvfølgelige” kristne dogmer og ”sannheter” er under sterkt press. 
Treenighetslæren er en av dem. Kirken bærer oppdraget med å holde oppe disse store 
sannhetene. Derfor er det viktig å være bevisst dogmene. Liturgien kan hjelpe oss til å 
befeste disse sannhetene. 
Derfor bør vi holde fast på f.eks. treenighetslæren ved å ønske menigheten velkommen i 
Faderens, og Sønnens og Den hellige Ånds navn. 
At vi ber Kyrie eleison treenig. 
At våre barn får inn trosbekjennelsen fra spedbarnsalder. 
Dersom trosbekjennelsen ikke er fast post i søndagsskolen, bør ikke barna forlate 
kirkerommet før de har hørt skriftlesningen og vært med i trosbekjennelsen. 



Dette må jo være mye viktigere enn at det opprettholdes et ”slags liturgisk ledd” der en 
sang om søndagsskolen synges av de som ikke skal på søndagsskolen!! 
 
LITURG VS KONFERANSIER 
Alt som skygger for evangelieformidlingen i gudstjenesten bør vurderes tatt ut.  I denne 
sammenheng vil sikkert noen hevde at selve liturgien skygger for evangeliet. Det er da 
ikke sikkert at det er liturgien som skygger, men praksisen eventuelt også fremførelsen. 
Møteledelsen – liturgen må være bevisst dette.  
Det er av denne grunn at annonsering av medvirkende i gudstjenesten prinsipielt dreier 
fokus fra budskapet til formidler. 
Det er derfor kirken til alle tider har vært skeptisk til applaus i gudstjenesten. 
Representasjon ved opplysninger. 
Dårlig forberedt sangere/liturger eller talere.  
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