2. SØNDAG I ADVENT

FAMILIEGUDSTJENESTE
Familiemesse i Fjellhamar kirke søndag 7. desember 2008

5 Mosebok 6,4-9 og Lukas 21, 25-33
LITURGI
1.

INNGANGSORD


Kjære menighet, nåde være…



Velkommen til familiegudstjeneste med nattverd her i Fjellhamar kirke i dag. Veldig fint å se
dere her i dag. Flere av dere barna skal være med å tenne lys, samle inn offer og være med på
prekenen.



Men egentlig burde jeg hviske til dere i hele gudstjenesten. For i dag skal vi høre om ”den
store hviskeleken”. Jeg kan ikke hviske en hel gudstjeneste. Jeg må fortelle dere om at Maria,
Steffen, Solveig og jeg i oktober var på en konferanse i Lillestrøm med over 1000 stykker. Og
der hadde vi prekenen dere skal få høre og se i dag. Vi hadde lyst til å vise den her i kirken vår
også og det ble altså i dag. Om ”den store hviskeleken”. Jeg hvisker ikke mer om det nå.



I dag er det også 2. søndag i advent. Advent er en fin tid. Julen kommer jo snart. Nå skal vi
tenne to lys og er da halvveis på adventsstaken. Når det er så mørkt ute er det ekstra fint å
tenne lys inne.



Lyset minner oss om Gud. Han som er her nå sammen med oss. Vi skal synge om han, be til
han og vi skal få nattverd. Nattverd er å smake med munnen vår at Jesus er så glad i oss at han
døde for oss. Alle barn, og voksne, som selv ønsker å være Jesu venn, er velkomne til å få
nattverd.



Da skal to veldig kjekke karer, to brødre, Isak og Mathias, komme frem og tenne de to lysene i
adventsstaken vår mens vi synger de to første versene på nummer 26. Vi sitter så vi kan se
lysene og Isak og Mathias godt.



Synger adventssangen…..



Da har vi tent adventslysene. Vi vet at Gud er her hos oss. Han har noe han vil si oss i dag.
Men først har vi noe vi vil si han. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.

2.

FORBØNN med lystenning
Til å tenne lys har jeg med meg Kristian, Andreas og


Kjære Jesus, takk for at du har sagt du skal komme tilbake en dag for å gjøre alt bra. Hjelp oss
å være tålmodig når vi venter og hjelp oss å bruke ventetiden godt. F eks til å hjelpe andre og
tenne lys der det er mørkt. Men aller mest til å tro på deg i hjertet sitt. Det ber vi om og tenner
lys for i dag.



Kjære Gud, vi ber deg for Lørenskog menighet. Takk for alle som får møte deg her i kirka vår.
Velsign alle barna i menigheten vår. Både de som går her i kirka og de som ikke gjør det så
ofte. Hjelp alle mammaer og pappaer med å være gode foreldre. Gjør alle hjem på Lørenskog
til et godt og trygt sted for alle barn og unge. Det ber vi om og tenner lys for i dag.



Kjære Far, hjelp oss å tenke på de som fryser, de som sulter og de som bor i land med krig. Vi
ber at vi alle må gjøre hva vi kan så alle kan ha det de trenger. Vi ber særlig for alle
presidenter og politikere som bestemmer at de må gjøre mye mer for de som ikke har det godt.
Det ber vi om og tenner lys for i dag.

PREKEN

DEN STORE HVISKELEKEN
PREKEN OG TEKSTLESNING SAMMEN MED BARN
5. Mosebok 6,4-9

SO: Ei diger ku til?
MW: Neeeeiii!
SS: Jeg digger skuespill!
TM: Hva driver dere med?
SO: Vi leker hviskeleken.
TM: Hvordan er hviskeleken, da?
SS: Vi står, eller sitter da, på rekke. Så starter f eks jeg med å finne på noe som jeg hvisker til den ved siden av.
MW: Så hvisker jeg det videre til neste mann.
SO: Og så må jeg som siste mann si det jeg hørte høyt, uansett hvor rart det er.
TM: Jammen, da kan jeg også hviskeleken. Jeg jobber faktisk med den.
SO: Hæ?! Jobber du med hviskeleken?
TM: Ja, jeg jobber med den store hviskeleken. Jeg tror det er verdens største hviskelek. Den begynte for over
3000 år siden.

SS: For tre tusen år siden? Tar det så lang tid med en hviskelek?
TM: Ja, og vi driver på enda. Det er jo en stor hviskelek.
MW: Hvor mye er det egentlig dere hvisker da?
TM: Vi hvisker ikke alt på en gang for det blir veldig mye. Så vi velger ut noe som alle skal høre. Og det viktigste
hvisker vi mange ganger.
SO: Hvor mange er det som egentlig er med på den store hviskeleken?
TM: Så mange som mulig. Vi har som mål at hele verden skal bli med. Vil dere være med?
MW: Ja, klart det!
SO: Får vi lønn da?
TM: Kanskje det når du er gammel nok til å ha en jobb med lønn. Men dere trengs like mye allerede nå.
SS: Vi vil være med. Kan du ikke hviske noe til oss nå?
TM: OK, still dere på rekke – jeg har noe bra her:
SS: Skal jeg si det høyt nå?
SO: Jeg har en ide! Vi kan hviske det videre til alle de som sitter der nede!
MW: Ja, for vi skulle jo få med flest mulig!
SS: Så kan vi jo starte fire forskjellige steder så går det fortere.
TM: Dere har skjønt det allerede, dere! Men vet dere hva, de der nede er allerede med på den store hviskeleken!
Mange av de jobber med det sånn som meg. Så vi trenger ikke det. Vi sier det høyt nå og vi kan gjøre det
sammen. Greit?
SS: Greit
MW: Kan vi ikke ha litt film og musikk i bakgrunn, det er mye kulere.
TM: Jo, da. Greit for meg. Men har du noe klart, og som passer da?
MW: Ja, det ordner vi.

TEKSTLESNING 5 MOSEBOK 6,4-9 (med film til)

TM: Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er en.
SS: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte
MW: og av hele din sjel
SO: og av all din makt.
TM: Disse ord og bud som jeg gir deg i dag,
SO, MW og SS: skal du bevare i ditt hjerte.
TM: Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme
SO: og når du går på veien,
SS: når du legger deg
SO: og når du står opp.
SS: Bind dem på hånden som et merke
MW: og ha dem på pannen som en minneseddel.
MW: Skriv dem på dørstolpene i huset ditt
TM: og på portene dine.

SO: Så den store hviskeleken handler om å fortelle om Gud.
TM: Jepp! Og den fortellingen begynte Abraham å fortelle, så fortsatte blant annet Moses og selvsagt Jesus etter
hvert før disiplene tok over. Hele veien har mammaer og pappaer, besteforeldre, lærere og prester hvisket videre
til barna sine og mange andre.
SS: Og sånn gikk hviskeleken helt frem til dine besteforeldre og foreldre som fortalte det til deg.
MW: Og så forteller du det videre til oss.
SS: Men det er vel lurt å lære og kjenne Gud før man selv hvisker det videre?
TM: Ja, for hvis man ikke kjenner Gud og tror på han så hvisker man det jo ikke videre. Men de som er med i
denne hviskeleken de bare må hviske det videre: At Herren er vår Gud, han skal vi elske, og hans ord og bud
skal vi bevare i våre hjerter.
SO: Det beste for meg med å tro på Gud er at jeg liksom aldri føler meg aleine.
SS: Ja, for da har jeg har alltid noen å prate med. Jeg trenger ikke føle meg ensom.
MW: Jeg lærer å ta livet på den lyse siden. At jeg kan være meg selv og ikke trenger å være noen andre.
TM: Tenk, så viktig det er å leve med en sånn tro som dere har. Det er en god tro å ha med seg, for livet er jo
ikke bare lett i 6. klasse heller. Og det må dere aldri glemme for det kan lett skje for små og store. At vi glemmer
Gud og at han er hos oss.

MW: Da er det lurt å bruke kors eller armbånd som minner oss om Gud.
SO: Ja, og å lese hans ord og bud ofte så vi kan få de inn i hjertet vårt.
SS: Og å gå i kirken hvor vi kan treffe venner.
SO: Det er skikkelig bra med kirka at vi kan være sammen med andre som har den samme troen som deg.
MW: Og der kan vi lære mer om det vi tror på og det vi vil følge.
SS: Og så er det gøy å synge, i kor og sånn. Og få kaker på kirkekaffen, da!
SO: Kan jeg få hviske noe nå? Og du må være sist.
TM: Ja, helt greit.

TM: Hva er det vi egentlig venter på? Godt spørsmål. Ja, hva sier dere da: Hva er det vi nå i
adventstiden egentlig venter på?
MW: Er det ikke jul, da?
TM: Jo, det er jo det. Men hva er det med jula som vi venter på?
SO: Å få pakker!
TM: Helt klart, det gleder vi oss veldig til. Men hvorfor feirer vi jul med pakker?
SS: Fordi Jesus ble født.
TM: Ja, vi feirer bursdagen til Jesus, at Jesus kom til oss, som en bror. At Gud kom til jorda og reddet
oss. Vet dere at i hvert fall 1000 år før Jesus ble født så hvisket Gud til alle som var med i hviskeleken
da at Jesus skulle komme? Vet dere hva han hvisket?
SO, SS, MW: Nei
(TM hvisker bortover rekka med MW til slutt)
MW: ”Et barn er oss født,”
SS: ”en sønn er oss gitt,”
SO: ”og hans navn skal være:”
SS: ”Underfull Rådgiver,”
MW: ”Veldig Gud,”
SO: ”Evig Far og Fredsfyrste.”
SS: Men i dag venter vi vel ikke på at Jesus skal bli født på ordentlig? Det skjedde jo for 2 000 år
siden?
TM: Nei, i dag venter vi på å feire at Jesus ble født. Og huske på han. Den måten Jesus kan bli født
på i dag er at du og jeg gir han plass i hjertet vårt. At vi tror på han som vår frelser og venn. At han
skal få bo i hjertet vårt og lede oss. På den måten kan Jesus bli født på ny.

SO: Men hvis vi i dag ikke venter på at Jesus skal bli født, hva venter vi på da?
TM: Helt siden Jesus ble født, ble en gutt, ble voksen, fikk seg disipler som trodde på han, begynte å
lære oss fantastiske ting om Gud, gjorde mennesker friske, begynte Jesus å hviske noe nytt. Og etter at
han døde på korset og ble levende igjen, begynte han å hviske det enda mer. Og da Jesus ble tatt opp
til himmelen, ble det hvisket oftere enn noen gang og av stadig flere.
MW: Hva var det de hvisket?
(TM hvisker med SO til slutt)
SO: ”Hold dere klare, jeg kommer snart tilbake”.
TM: Han kommer snart tilbake en gang til. For andre gang. Og mens vi venter på det fikk vi en stor
jobb. Å få flest mulig til å tro på Jesus, at flest mulig skulle la Jesus bli født inne i hjertet sitt.
SS: Så det vi egentlig venter på er at Jesus skal komme tilbake en gang til?
TM: Ja, det er det vi egentlig venter på i adventstida.
MW: Kommer han som en liten baby da?
TM: Nei, da kommer han som en konge. Og lager et nytt rike, et nytt land, hvor alle som tror på han
får være med. Det er det vi egentlig venter på i adventstida i dag.
SO: Så vi kan slappa av hele sommeren for da kommer ikke Jesus tilbake?
TM: Nei, vi må holde oss klare hele året. For Jesus kan komme når som helst. Men i adventstida så
tenker vi ekstra mye på det for da venter vi også på jul og feiring av da Jesus kom til jorda for første
gang. Og de beste vi kan gjøre mens vi venter er å leve med Jesus i hjerte. Å leve i lyset fra Han. Da er
vi alltid klare til å møte han når han enn kommer. Det har jeg en sang om. Da må alle reise seg.
”Its a good thing”

