
Prekenknagger for åpenbaringstida 2021—del I 

Hvordan skrive en preken om misjon i åpenbaringstida? Her er noen stikkord—eller knagger— 
som kan være til hjelp for å se det misjonale perspektivet i søndagens tekst. Bruk dem til  
andakter, prekener, internettvideoer eller annet! Neste del kommer i januar! 

Kristi åpenbaringsdag – 3. jan  

 
Jes 49,1–7, Rom 15,4–6, Luk 2,40–52  

F: Matt 2.1-12  - Hellig tre kongers-dag 

 

• Åpenbaringstiden åpenbarer hvem julens hoved-
person er, hans oppdrag og kirkens oppdrag som 
Kristi kropp på jord i 2021. 

• Verdens frelser fødes bokstavelig talt midt i ver-
den. Midtøsten som geografiske sted som knytter 
tre verdensdeler sammen (den da kjente verden). 

• «Noen vismenn fra Østen», ofte fremstilt som 
representanter for Afrika, Asia og Europa kom-
mer som «pilegrimer» til «helligstedet» hvor 
Kongenes konge er født. Sentripetalt misjonsper-
spektiv - Kristus trekker dem til seg som en mag-
net (jf. Sion i GT). 

• Vi kalles til oppbrudd for å søke han som er vei-
en sannheten og livet, begynnelsen og enden, i 
våre helligsteder - kirkene og i vår hellige Skrift. 

• Fortalte de vise fra Øst om den dramatiske rei-
sen, med stjernen og den onde og den gode 
kongen, når de kom hjem? Sentrifugalt misjons-
perspektiv: Vi sendes også ut med Kongebud.  

• Betlehemsbarnet er Herrens tjener, et lys for fol-
keslagene (jf. Jes.49,6). Grensesprengende lys og 
håp, ikke bare for den etablerte religiøse gruppen. 

• Tilbedelse i enhet, jf. (Rom.15.6): Arbeidet for 
Kirkens enhet (økumenikk) og misjon henger 
nøye sammen (jf. Joh.17.21): «Må dere være ett…
for at verdens skal tro» 

• «Mission Christ’s way»: Lytte og stille spørsmål 
slik Jesus gjorde i templet som 12-åring er et godt 
sted å begynne når vi skal dele tro (jf. Luk 2). 

2. søndag i åpenbaringstiden – 10. jan. 

 
2. Mos 1,22–2,10,  Ef 1,7–12, Mark 1,3–11 

Døperen Johannes og Jesu dåp 

 

 

• Frelseshistorien knytter sammen tekstene og kalls
– og sendelsesperspektivet.  

• Aktuelle tema: Guds frelsesplan, dåp, vann, frel-
se, oppdrag, Ånd, kall og sendelse, himmel og 
jord. 

• Kall og sendelse: Faraos datter -> moren til bar-
net. Moses fikk sitt kall av Gud -> kalte Israels-
folket og førte dem gjennom Rødehavets dåp. 

• Johannes sent for å  kalle til omvendelsesdåp og 
peke på Kristus. Den hellige ånd åpenbarer Kris-
tus (og hans oppdrag), og vi blir sendt ut gjen-
nom vår dåp, med Ånden. 

• Ef 1,2-12: Kalt gjennom nåde (Guds viljes myste-
rium), arvinger gjennom dåpen, del i Guds plan, 
og kalt til å være «til lov og pris for hans herlig-
het». Hvordan gjør vi det i praksis? 

• Den hellige ånd vitnet om Jesus. Vi er kalt, døpt 
og sendt med Ånden for å gjøre det samme. Mer 
enn omvendelse(sdåp) – Guds plan: alt i himmel 
og på jord sammenfattes i Kristus. Vi engasjerer 
oss for vår neste, for miljøet, i lokalsamfunnet og 
verden, i pandemien, og vitner med det om vårt 
håp i Kristus. 

Av: Knut Hallen  

daglig leder Samarbeid menighet og misjon (SMM) 

Av: Kristian Due 

rådgiver Nord-Hålogaland bisepdømme 

Utarbeidet av Samarbeid menighet og misjon SMM - 08.2020 


