
Prekenknagger: Kristi himmelfart til Sankthans 2021 

Hvordan skrive en preken om misjon i tida mellom Kristi himmelfart og Sankthans? Her er noen 
stikkord—eller knagger— som kan være til hjelp for å se det misjonale og internasjonale perspek-
tivet i søndagens tekst. Bruk dem til andakter, prekener, internettvideoer eller annet!  

Andre søndag i treenighetstiden – 6. juni 
 

 L1 Sal 67,2-6;  L2 Gal 3,23-29;  E Joh 3,26-30  

 

 Det første som møter oss når treenighetstiden er i gang. Vi skal telle mange søndager gjennom 

sommeren og høsten. Uker som gir vekst / skal gi vekst. Hva sier vi om denne tiden?  

 Vi har «festhalvåret» med oss. Gleden over Guds gave. Uttrykke takknemligheten for og gleden 

over å ha en nådig Gud. 

 «Et menneske kan ikke få noe uten at det er gitt ham fra himmelen.» (Joh 3,27) Hva betyr det for 

oss i dag? 

 For andre gang peker Johannes på Jesus som Messias. Jf 1,26-34  

 Sammen med Galaterbrevsteksten settes fokus på Jesus Kristus. «Alle dere som er døpt til Kris-

tus, har kledd dere i Kristus.» (Gal 3,27) Grunnlaget er lagt. Nå skal det integreres i oss. Jf. Punkt 

1 i misjonsdokumentet «Kallet fra Arusha». 

 Dagens bønn sier viktige ord om vår vekst: «Livgivende Gud, du har skapt oss til fellesskap med 

deg og født oss på ny av vann og Ånd. Vi ber deg: Bevar oss i dåpens nåde så vi kan leve som 

Jesu disipler.» 

 Dåpen er overskriften over (kristen)livet.  De første kristne som skulle døpes så betydningen av 

at de i dåpen fikk kle på seg Jesu klær: Hans rene rettferdighets drakt, hans inderlige medfølelse, 

godhet, ydmykhet og kjærlighet. Slik ble de nye mennesker. Er det dette Johannes beskriver? 

 Tiden er kommet for helliggjørelsen; om hvordan vi i troen på Jesus Kristus modnes og vokser 

som kristne. 

 GT-teksten er bibelsk salme i vår MORGENSANG – LAUDES, der vi leser om at Guds frelse 

skal nå ut til alle folkeslag. «Folkene skal prise deg.» 

Av: Ingeborg Midttømme 

Biskop i Møre  
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