
HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN 

Høringsspørsmål 1: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket 

gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke? 

Vi finner det positivt med fleksibiliteten og at menigheten har kunnet utvikle sitt 

 lokale særpreg. Det har også vært lettere å involvere barn, unge og andre i 

gjennomføring av gudstjenesten. Gudstjenestereformen har ført til at flere leke 

medarbeidere tar ansvar for gudstjenesten.  

Samtidig har det vært innspill fra noen som deltar ved gudstjenester i 

forskjellige kirker, at variasjonsmulighetene kan ha blitt for mange og dermed 

fremmedgjørende. 

Høringstema 3; justeringer i hoveddel 1, Samling 

Spørsmål 3e: Er dere enige i at samlingsbønnen ikke lenger blir et obligatorisk, 

men et valgfritt ledd? 

Vi mener at samlingsbønnen godt kan være valgfri. I vår menighet har det 

fungert bra med en samlingsbønn som leses høyt i kor av alle, men greit å ha 

mulighet for variasjon. 

Spørsmål 3 f: Har dere endringsforslag eller kommentarer til leddet 

syndsbekjennelse i høringsforslaget? 

Vi synes innledningen «Guds barmhjertighet er stor» er en mer positiv inngang 

til syndsbekjennelsen, og gir mer frimodighet til å tre fram for Guds ansikt med 

hele vårt liv. 

Vi mener også at det nye alternative til syndsbekjennelse kommuniserer godt 

og får fram flere ulike sider, bl.a. synd som bortvendthet fra Gud, syndens 

makt i hjertene, og tilgivelse som frihet til tjeneste. 

Høringstema 5: Justeringer i hoveddel III Nattverd 

Høringsspørsmål 5a: Kommentar til nattverdpraksisen i menighetene i dag, 

med henblikk på hvordan nattverden deles ut. 

Vi er enige i at det er viktig å fastholde ordningen med særkalk som 

hovedordning, men er også glad for de variasjonsmulighetene som er blitt gitt 

med intinksjon ved noen gudstjenester. Dette har vært viktig i Åssiden kirke 

ved barn og unges altergang og gjort at flere deltar i nattverden. 

Høringsspørsmål 5c: Er dere enige i at takkofferet inngår i nattverdliturgien og 

ikke i forbønnsleddet? 

 Menighetsrådet i Åssiden ønsker at takkofferet inngår i forbønnsleddet som 

før. 

Høringsspørsmål 5e: Har dere kommentarer eller endringsforslag til ledd 19 og 

20 i høringsforslaget? 



Vi finner det underlig og beklagelig at forslaget til en mer åpen 

nattverdforklaring er forkastet. Vi er ikke enig i dette og mener begrunnelsen 

ikke er holdbar. Nattverden var fra de tidligste tider i kirkens historie slett ikke 

bare knyttet til en forensisk forsoningslære. Den aller eldste nattverdliturgien vi 

har fra Didache har intet fokus på enkeltmenneskets synd, men munner ut i 

Jesu seier over dødskreftene i verden. Vi finner dagens nattverdforklaring 

(tilsigelsesord) for individualistisk, lukket og belærende. Vi har rett og slett 

behov for en mer åpen nattverdforklaring som tar høyde for den svært 

sammensatte menigheten vi betjener. Flyktninger, voldsofre og de mange som 

på ulike måter har blitt krenket av andres svik og synd. Disse må ikke 

glemmes i sentrum av en Luthersk gudstjeneste. Det finnes klare og tydelige 

bibelske frigjøringsmotiv som burde målbæres her – på linje med tilgivelse fra 

synd, om ikke annet så i et alternativ.  

Forslag: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har gitt oss sitt hellige 

legeme og blod til soning, frihet og fred. Han styrke oss og holde oss oppe i en 

trygg tro til det evige liv.   

 

 

 


