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Paulus har ordet

Om nå hele menigheten kommer sammen, og 

alle taler i tunger, og det så kommer inn noen 

som ikke er fortrolige med dette eller som ikke 

er troende, vil de ikke si at dere er gått fra 

forstanden?

1 Kor 14,23

Vis forstand i omgang med dem som står 

utenfor, og kjøp den rette tid.

Kol 4,5



Hva er problemet med 

gudstjenestene våre?

 Problem 1: Hvem har vi gudstjeneste 
for – oss selv eller for mennesker som 
trenger å høre evangeliet?

 I 95% av våre menigheter er 
gudstjenesten primært rettet mot 
medlemmer

 Vi mener kanskje det skal være slik…

 Men det er ikke helt bibelsk… Jf. 1 Kor 
14,23 



Hva er problemet?

 Problem 2: Hvorfor trives man ikke på 

møtene våre dersom man ikke er ”godt 

frelst”?

 Budskapet retter seg hovedsakelig mot 

dem som allerede er kristne

 Mye av det som blir sagt og gjort blir 

uforståelig for utenforstående

 Kvaliteten på det som foregår er ofte så 

dårlig at man ikke har lyst til at gjester 

skal oppleve det



Hva er problemet?

 Problem 3: Hvorfor har vi så store 
problemer med å gjøre noe med 
gudstjenesten slik at den kan fungere 
bedre utad?

 Vi tror at vi mister noe verdifullt for 
medlemmene dersom vi endrer noe

 Vi tror at gudstjenestene blir uinteressante 
og lite oppbyggelige for troende 

 Kan hende er vi litt vanedyr og bittelitt 
egoistiske??



Hva kan vi gjøre for at 

gudstjenesten kan bli mer 

åpen og gjestvennlig?

 Vi må bli klar på hva hensikten er med 

menighetsfellesskapet og 

gudstjenesten!

 Det helt sentrale spørsmål:  Hvorfor 

eksisterer vi som menighet?

 Eksempel på en ”hensiktserklæringer” 

for en menighet og for gudstjenesten



Hensiktserklæring 

menighet (Etter Saddleback Community Church) 

NN menighet eksisterer for å bringe 

mennesker til Jesus slik at de kan bli 

medlemmer av hans familie, utvikle 

dem til Kristuslik modenhet, utruste 

dem for deres tjeneste i menigheten 

og til å bli medarbeidere i 

misjonsoppdraget – for å ære Gud.



Hensiktserklæring 

gudstjenesten (fra Salem Misjonsmenighet)

 I NN menighet har vi gudstjeneste 

for gjøre det så enkelt som mulig 

for mennesker å høre et 

livsforvandlende evangelium og til 

å få kontakt med et kristent 

fellesskap som bryr seg om dem. 



Hva vi kan gjøre…

 Vi må definere målgruppen for gudstjenesten 

klart!

 Er målgruppen ”søkere”, ”ikke-kristne”, 

”nysgjerrige”, kirkefremmede, osv. vil dette få 

konsekvenser for gudstjenestens form og 

innhold 

 At man har ”søkere” som målgruppe innebærer 

ikke at gudstjenestene blir uinteressante og lite 

oppbyggelige for kristne!



Hva vi kan gjøre…

 Vi må gjøre alt som står i vår makt for at 

gjestene skal føle seg hjemme!

 Inviterer vi gjester hjem, får det 

konsekvenser for hvordan vi oppfører oss, 

hvordan vi serverer maten, hva vi snakker 

om, osv. 

 Å skape ”gjestfrie” og ”gjest-vennlige” 

gudstjenester krever oppfinnsomhet og 

utholdenhet.



Hvordan kan en gjestvennlig 

gudstjeneste se ut?

 Hovedregel: Tenk over alt som skal skje i 
møtet fra den besøkendes synsvinkel!

 Det starter på parkeringsplassen og ved 
døra

 Saddleback Church som forbilde…

 Møtevertenes viktige rolle

 Ofte viktig med møteverter som matcher 
målgruppen



Elementer i gudstjenesten 2

Møtelederen kan gjøre mye for at 

gjesten føler seg vel

Ønske varmt velkommen

La folk få lov til å være anonyme i 

møtet

Sørge for driv og flyt i møtet

 Ikke plage folk med ”over”ledelse



Elementer i gudstjenesten 3

Sangen og musikken bør være 

spesielt tilrettelagt

 Sang og musikk er et ekstremt følsomt 

område!

 Må tenke målgruppe ved valg av 

musikkstil

 Framfor alt: Sangen og musikken skal 

hjelpe oss å tilbe og ære Gud!



Elementer i gudstjenesten 4

Forkynnelsen er livsnær og aktuell

Mål: Evangeliet forkynt til livsfor-

vandling og livshjelp

Naturlig opptreden: Ærlighet og 

ekthet framfor dårlige etterligninger

Tal slik at vanlige folk kan forstå hva 

du har på hjertet!



Elementer i gudstjenesten 5

Vitnesbyrd om forvandlet liv.

R. Warren sier: ”Det som virkelig 
trekker mange utenforstående til en 
kirke er forvandlede liv – mange 
forvandlede liv.  Folk vil gå på et 
sted der menneskeliv blir forvandlet, 
der sår blir legt og der håp blir 
gjenopprettet.”



Elementer i gudstjenesten 6

 Invitasjonen til kontakt, frelse og 

livshjelp er tydelig og praktisk

Kirkekaffe etter møtet 

Eget velkomstsenter?

Presentasjon av veiledere og 

hvordan kontakt oppnås

Hva med ettermøter?



Elementer i gudstjenesten 7

Når gudstjenesten er ferdig, startet 
”de hellige tre minutter”

Her har vi alle muligheter for 
øyenkontakt, vise åpenhet og 
imøtekommenhet

Disse minuttene kan være den 
store forskjellen for dem som 
kommer utenfra 



Hva gjør vi når vi begynner 

å savne det vi hadde før?

Vi trenger å repetere igjen og 

igjen hva og hvem vi er til for.

Det er nærmest en lovmessighet i 

at dette lett blir borte for oss!

Skal menigheten virkelig være 

drevet av Guds hensikter, må dette 

være fremst i bevisstheten hele 

tiden!



Mitt største problem…

 Jeg trenger stadig omvende meg fra 

min egoisme.

R. Warren: ”Medlemmer viser utrolig 

åndelig modenhet når de er opptatt 

med de utenforståendes behov, frykt 

og fordommer og er villige til å sette 

disse behovene foran sine egne i 

gudstjenesten.”



Mine behov…

 Jeg bør se etter om mine behov kan 

dekkes ved andre tilbud i eller utenfor 

menigheten

 Behov for undervisning i egne kurs og 

klasser

 Behov for tette fellesskap i smågrupper

 Behov for å bli oppbygget sammen med 

andre kristne i et ukemøte

 Osv. 


