
Høring om justering av hovedgudstjenesten og allminnelige bestemmelser.  

Høringssvar fra Sandviken sokn.  
 

1. a Av visjonene i gudstjenestereformen som mest har preget gudstjenestefeiringen i Sandviken vil 

vi peke på fleksibilitet, involvering og en mer økumenisk preget gudstjenesteordning. 

Fleksibiliteten i reformen har gjort at den såkalte Johannesordningen (Nattverdliturgi II.1 i 

Gudstjenesteboken fra 1992) er innarbeidet som i den lokale gudstjenesteordningens nattverdliturgi 

og at økumeniske elementer som fredshilsen, epiklese, anamnese og fractio er med. Menigheten har 

også videreført ordningen med konfirmanter som ministranter, og ved dåpen bidrar ofte 

dåpsfamiliene med tekstlesning. Når det gjelder hele menighetens involvering med akklamasjon, etc 

er erfaringen at korte menighetssvar som "Gud være lovet" etter tekstlesninger omsider har blitt 

innarbeidet, men lange talekor har vi erfart ikke fungerer godt. For det lokale menighetslivet har det 

vært positivt å få en lokal gudstjenesteordning. Den store variasjonen av liturgisk musikk i 

menighetene har gjort det vanskeligere å delta fullt ut i liturgien som gjest i andre menigheter. 

 

1.b Å være kristen er ikke å skape vår egen tro eller vårt eget gudstilbedelse. Gud kaller oss til tro 

og setter oss inn i kirkens gudstjenestefeierende fellesskap.Vi feirer gudstjeneste sammen Guds 

menighet i himmelen og på jorden. Når gudstjenesten har menighetens felles møte med Gud som 

fokus, der vi mottar der Han gir i Ord og Sakrament, kommer med vår lovsang, bekjennelse og 

forbønn, når gudstjenesten er bibelnær og i kontinuitet med gudstjenestefeiringen til hele Guds 

menighet i himmelen og på jorden, vil den kunne trekke til seg søkende mennesker som styrkes i 

troen, utrustes og sendes i tjeneste for Gud. 

 

2. Menighetenes mulighet til å benytte elementer fra tidligere liturgibøker må videreføres. Det 

ligger naturlig til biskopens oppgaver å ha ansvar for å godkjenne lokal gudstjenesteordning. 

 

3.e Ja 

 

3.f Syndsbekjennelsen fra gudstjensteboken 1992 bør være med som et av alternativene 

 

3.i Nei 

 

3. j Nei 

 

4. Det bør fortsatt være et alternativ at menigheten svarer på tekstlesningene med "Gud være lovet". 

Etter noen år er dette endelig blitt innarbeidet hos oss. Det er vanskelig å forstå hvorfor vi nå skal gå 

i gang med å avlære menigheten dette. Det er naturlig at menigheten kan gi en respons på lesningen 

fra Guds Ord, og dette er i tråd med økumenisk ordo.  

 

5.a Økt oppslutning om nattverden er positivt. Det er viktig å legge til rette for at menigheter som 

har knefall fortsatt kan praktisere distribusjon ved alterringen som normalordning, og det er godt at 

muligheten for distribusjon ved intinksjon ved særskilte anledninger kan fortsette. 

 

5.b Det er bra at "kalk" erstattes med "beger" 

 

5.c Ja 

 

5.e Ja 

 

6. Bra at nattverdbønn F nå er med. 

 

7. Vi foreslår her følgende alternativ, med et menighetssvar som er innarbeidet ved tekstlesningene. 

L/ML: La oss gå i fred. 

A: Gud være lovet! 

 



Vi vil også uttale oss om et element som vi ikke er invitert til å svare på: 

-Det er ikke noe problem at noen sier "Amen!" etter distribusjonsordene, mens andre gjør det ikke. 

Det oppleves som unødvendig forsøk på uniformering at denne muligheten til akklamasjon fjernes. 


