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Kirkerådet 

 

ET PAR KOMMENTARER TIL JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN 

 

 

1) Jeg finner grunn til å ytre en viss bekymring over nok en gang å skulle endre sider ved 

det liturgiske liv i menigheten. Ikke minst fordi det arbeidet vi la ned i 

hovedrevisjonen bærer gode frukter i og med en gudstjeneste som fungerer godt og 

som involverer de vi er i stand til å involvere. Det blir ikke lett å motivere for 

endringer menigheten ikke uten videre ser verdien av – selv om vi liturger ser «gode 

grunner» for endringer. Det blir utfordrende nok å implementere liturgisk musikk i tre 

serier. Deretter trenger vi snarest ro og flyt. 

2) Syndsbekjennelse 
Det er prisverdig at man vil tydeliggjøre hva dette leddet innebærer. I materialet 

savner jeg imidlertid en ordning (alternativ?) som inkluderer en tydelig absolusjon. En 

tydelig utsagt avløsning vil både tydeliggjøre alvoret med å bekjenne sine synder OG 

gjøre klart at den ordinerte prest er overgitt binde- og løsemakten og at denne er i 

funksjon i menighetens gudstjeneste. I Lambertseter har vi i gjeldende ordning 

følgende syndsbekjennelse, godkjent av Oslo biskop: 

Innledning: 1.Joh 1,8-9 + «La oss derfor bekjenne våre synder for Gud. 

Syndsbekjennelse. Gjeldende tekst. 

Absolusjon: Den allmektige Gud, som tilgir alle som bekjenner sine synder av et 

oppriktig hjerte, Han forlate dere alle synder, Han styrke og stadfeste dere og føre dere 

til det evige liv – ved Jesus Kristus, sin Sønn, vår Herre. Alle: Amen. 

(Dette bygger på materiale både fra Svenska Kyrkan og fra Church of England). 

 

Jeg vil mene at dette er et godt og viktig ledd. Hos oss kommer det før menighetens 

forbønn og fører da videre inn i denne – slik at de to leddene får stå i den gamle linjen 

fra Kanonbønnene før kommunion. 

 

I forlengelsen her: Særlig i familiegudstjenester, der man ikke kan ha max. av alt, 

bekymrer det meg hvis man ikke kan ha en viss samflyt av Forbønn og Kommunion. 

Bønnestasjoner, bønnekrukke mm er hensiktsmessig å bruke under nattverd – slik at 

takkebønn for måltidet og bønn over de skrevne lapper får avslutte handlingen. Jeg 

håper regelverket ikke blir så strikt at ikke godt liturgisk skjønn kan brukes.  

 

Retningslinjer 

Det er prinsipielt viktig at menighetsrådet skal uttale seg i lokale liturgiske spørsmål. 

Så blir det opp til soknepresten å bidra med nødvendig kunnskap og veiledning i 

Rådet. I linjen oppover må det ikke bli så rigid at vi mange prester som et langt 

presteliv aktivt har arbeidet oss i dybden av det liturgiske stoffet, blir umyndiggjort. 

 

Med ønske om en vellykket revisjon: Lykke til med arbeidet 

Fredrik Ulseth (sign) 


