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Kirkerådet 

Høring vedr. Liturgi-evalueringen. 

 

Jeg har følgende kommentar og forslag til endring i Nattverdbønn A, høringsnotat s. 38: 

Avsittet begynner med ordene: Vi ber deg,fyll oss med din Ånd(tidligere: Kjærlighet. Støtter 

endringen) så vi kan gjenkjenne Kristus i dem som sulter og tørster. 

Den understrekede teksten foreslår jeg strøket. 

Begrunnelsen er som følger: Det er en unødvendig presisering av hva Guds Åned skal gjøre. 

Jeg opplever det som ”overmot” å foreskrive Ånden dens gjerning. 

Dernest: Kan det være rett at vi, ved å gi ”de som sulter og tørster”mat og vann, slik at de ikke 

lenger er i nød, da har fjernet vår mulighet til å ”gjennekjenne Kristus” i dem. 

 

For meg er det formastelig og forkastelig å høre denne formuleringen midt inne i den handling 

jeg vurderer som den mest sentrale i vår gudstjenestefeiring. 

Personlig finner jeg det ikke mulig å bruke den. 

 

Jeg vil tro begrunnelsen for å ta den inn skriver seg fra en forståelse av Mt, 25. 

Slik jeg forstår den teksten går ”disse minste” på Jesu disippler,  

I aslle fall: Dersom vi får Guds Ånd, så vil han vite hva han skaql vise oss. 

 

Ellers vil jeg gå mot at Halleluja verset skal bli obligatorisk før og etter evangelie-lesningen. 

Det feires gudstjeneste flere steder enn der bemanning og deltakelse er på et nivæ der en slik 

ordning kan være god. 

Dernest mister vi muligheten til å forberede tekst og preken med en bønnesalme. 

 

Generelt vil jeg støtte ønsket om sterkere ”fellesordning” for vår kirke, dog med muligheter 

for frihet til innslag av midlertidig art. 

Det har vært frustrerende å komme til gudstjenester der en møter melodier og ordninger som 

gjør en fremmed og fratar en muligheten til helhjertet deltakelsen 

Hust også på tonehøyden i liturgi og salmesang. 

 

Lykke til med arbeidet! 

 

Vennlig hilsen 

 

Oddmund Brundtland, pensjonist, med fremdeles aktiv,både som liturg og menighetslem. 


