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LITURGI
1.

INNGANGSORD
 Kjære menighet! Nåde være med…
 Velkommen til familiegudstjeneste her i Fjellhamar kirke i dag. Og det er en fin dag. Jeg blir
så glad når jeg ser dere. Særlig alle barna. Kan alle barna vinke til meg?
 I dag er det veldig hyggelig å ønske spesielt velkommen til alle, 4-åringene. Dere var her på
mandag sammen med Espen og så på kirka vår og i dag skal dere få 4-års boka her. Kan alle
4-åringene vinke til meg?
 Også har vi to hedersgjester til. De to dåpsbarna Mathias og Olivia. Kan dåpsbarna vinke til
meg? De to er en gave til dere, ja, til oss alle og vi skal i dag få gi dem den største gaven, Guds
kjærlighet og tilgivelse.
 Kirkerottene er med oss og skal synge to sanger sammen med oss. Det er alltid helt supert så
det gleder jeg meg til!
 Som dere skjønner det er mye som er bra her nå. Sola, 4-åringer, to dåpsbarn og kirkerottene.
Og det er sånn livet er stadig vekk. Bra. Men ikke alltid. Og det skal vi snakke om i dag. At
livet kan være veldig godt, men av og til ikke noe bra i det hele tatt. Jesus opplevde også
begge deler og vil i dag fortelle oss at for hans venner så går det bra til slutt.
 Nå folder vi hendene våre og så ber vi til Gud sammen.

2.

KUNNGJØRINGER
I dag vil jeg gjerne si noe om gaven vi skal få gi for den går til Navigatørene. Der jobbet jeg
mine første ni år som studentprest og ble veldig formet av den bevegelsen og de flotte folkene
jeg jobbet med der. Navigatørene er en internasjonal bevegelse i over 100 land. Den er
tverrkirkelig. I det norske arbeidet som vi gir til så er studentarbeidet det største. De er til stede
på flere av de store studiestedene i Norge og gir studenter tilbud om et kristent fellesskap.
Studietida er en sårbar tid. Gjerne flyttet vekk fra hjemstedet og en menighet man har vært
aktiv i. Skal voksen livet også gi plass for troen og for å vokse i den? Der gjør Navigatørene

en viktig jobb. I tillegg driver Navigatørene med misjonsarbeid i flere land, familiearbeid,
noen familier her har vært på deres gode familieleirer på Birkeland, de driver samlivskurs, de
har mye undervisning i hele kristen Norge om relasjoner og medvandring med Jesus planta
mitt i det hele. For hjerte til Navigatørene ligger i enkeltmennesket, å se det, og over en åpen
bibel, oppmuntre og støtte hverandre midt i livet sånn det er, til tro og tjeneste. De er ikke mest
opptatt av store møter, men mer av grupper og relasjoner. Jeg anbefaler herved dagens offer.

Nå skal vi ta inn over oss livets og dødens realitet her på jorda med å reise oss og minnes de
som er stedt til hvile siden sist menigheten var samlet:

3.

4-ÅRINGENE
Da er det endelig tid for 4-åringene! Tenk å være 4-år da, dere! Det må være herlig intenst og
spennende. Og jeg vil bare si til alle dere 4-åringene med en gang: Dere er noen helt supre
gutter og jenter. Og i tillegg til at mamma og pappa og mange andre er veldig glad i dere, så
vil jeg også si at Gud er veldig glad i dere!
Da roper jeg dere opp. Dere kan gå frem alene, eller du kan komme sammen med mamma
eller pappa. Kan hende det er tryggest. Når dere har fått boka av meg så er det veldig fint om
dere kan bli stående her oppe så vi får hele gjengen samla.

Opprop
Boka – den er fin. Og den kan mamma og pappa les i for dere. Stor applaus for 4-åringene!

Da tar vi opp dagens offer til Navigatørene. Ønsker du å gi og har ikke kontanter så har vi
terminal ute i gangen. Takk for det du vil gi!

3.

FORBØNN
 Takk for livet og alt det gode. Takk at du vil være med oss i det vanskelige og vonde. Takk at
du er sterkere enn døden. Takk at det skal gå godt til slutt.
 Be for Mathias og Olivia
 Be for 4-åringene og alle barn. I Lørenskog, Norge og verden.
 Be om fred på jord

PREKEN

1.

SVART OG HVITT – TRIST OG GODT (barn kan sitte i midtgangen)

På skolen og kanskje i barnehagen også, bruker man smilefjes og tristefjes eller midtimellom fjes når
man skal svare på spørsmål. Hvordan er det å gå på skolen? Hvordan har du det i frileken på
barnehagen? Hvordan føler du deg inn i deg? Og så bruker man smilefjes, midt-i-mellom-fjes eller
tristefjes for å svare.
Og sånn er livet for alle mennesker. I stedet for smilefjes og tristefjes vil jeg bruke farger, hvitt og sort.
Det er masse i livet som er bra. Som vi blir glade av. Det er fargen hvitt. Hva blir vi glade av? Å få et
stort smil og en klem av mamma og pappa. Og leke med gode venner. Å spise god mat og godteri.
Sola skinner. Spille fotball, sykle, fortelle vitser, gå på kino. Å le. Å leve og å være frisk og i
kjempeform!
Men det er også en del ting i livet som ikke er så bra, som er trist. Det er fargen sort. Hva er trist i
livet? Det kan være at mamma og pappa er sint på deg eller hverandre. Det kan være at du ikke for lov
å være med å leke med venner. At du blir holdt utenfor og erta eller mobba. Det kan være at man faller
og slår seg og begynner å gråte. Det kan være at du er syk eller at noen andre er syke. Kanskje veldig
syke. Det kan være at noen du var veldig glad i døde. Kanskje en bestemor eller oldefar. Eller kanskje
et barn. Mange her kjente Håkon som i fjor sommer 4 år gammel druknet og døde. Noen her vet jeg
har opplevd at en fetter som også bare var et barn døde.
Sånn er livet. Både godt og trist. Både hvitt og svart. Og de er der hele tiden begge to. De blander seg i
hverandre og noen ganger er det mye av bare det gode, og noen ganger er det mye av triste.

2.

JESUS OPPVEKKER ENKENS SØNN I NAIN

I bibelfortelling om Jesus i dag så handler det om det. Hvordan det gode og glade og triste og vonde
møter hverandre, og hva Jesus gjør da. Det er som to tog som møter hverandre. Ikke sånne tog som går
på skinner rett her nede, men to tog av mennesker. Den ene toget ledes av Jesus. Sammen med han går
disiplene og en stor folkemengde. De kommer fra området rundt Geneseratsjøen hvor Jesus har holdt
en vakker tale, bergpreken, om Gud. Og han hadde gjort en gutt som var veldig syk og i ferd å dø,
frisk. Så det toget med Jesus spissen, de er kjempeglade. Så fargen på toget deres er hvitt. Og de er nå
på vei inn i byen Nain. Men ut av byen Nain går det et annet tog av mennesker. Av triste mennesker
som skal begrave en ung mann. Moren går ved siden av gråter. Hun er enke og har allerede mistet
mannen sin, og er alene med barna. Denne unge mannen var hennes eneste sønn, og det var han som
skulle hjelpe henne når hun ble gammel. Sammen med henne går det mange som kjenner dem og som
er lei seg. Og fargen på toget deres er svart.
Nå skal vi se hva som skjer. Først det hvite toget som kommer fra bak orgelet med Jesus i spissen og
glad musikk. Stopper fremme ved alterringen. Så det svarte toget som kommer fra våpenhuset med
barn på båre dekket av svart og en sørgende mor, og med trist musikk. Stopper fremme ved
alterringen.
Når Jesus ser enken, moren som har mistet mannen sin og nå sin eneste sønn, blir han veldig lei seg.
Han blir full av medlidenhet. Det knyter seg i magen hans står det. Og han går bort til henne og sier:
”Gråt ikke!” Så går han bort til båren og sier: ”Unge mann, jeg sier deg: Stå opp!” Da satte den døde
seg opp og Jesus ga ham til hans mor. Og alle ble da grepet av ærefrykt og de priste Gud: En stor
profet er oppreist i blant oss, og Gud har gjestet sitt folk”.
Den dagen så ble det de togene, det hvite og det svarte, til et tog. Og det var hvitt. Det hvite toget til
Jesus vokste. Det er en av få ganger det fortelles om at Jesus gjorde døde mennesker levende. Det er jo
helt utrolig og så fantastisk! Og det er som de sier et tegn på hva Gud ønsker for oss mennesker. At vi

skal leve. Og de sier jo det de føler: Gud har gjestet oss gjennom denne mannen. Han har brakt Guds
rike nær. For i Guds rike, himmelen, så vinner livet over døden, da vinner det hvite over det svarte.

3.

PÅ JORDA MED HÅP OM HIMMELEN

Men vi lever på jorda enda. Og det gjorde Jesus også. Han så nok mange døde mennesker når han
levde som han ikke gjorde levende. Dette var nok mer unntaket. Og denne unge mannen som han
gjorde levende døde jo noen år senere. Akkurat som vi også i rike Norge i år 2000 vet helt sikkert at vi
alle skal dø en dag. Og mens vi lever så vil vi oppleve ting som både er triste og mye som er godt og
som vi blir glade for. Både svart og hvitt vil følge oss i livet. Men Jesus vil være vår venn og hjelpe
oss til å få flest mulig dager med glede, tro og håp. Med smil og kjærlighet. Og så vil han være
sammen med oss å gi oss styrke til det som er vondt og vanskelig. Og til slutt lover han oss at det hvite
skal vinne over alt det mørke. Akkurat som med den døde som ble levende igjen så lover Jesus oss at i
hans navn så skal vi til slutt bli levende igjen og leve sammen med han. Og det lover han oss fordi han
selv har vært død og blitt levende igjen. Det hvite skal vinne til slutt!
Og det skal vi synge om nå. At Jesus er oppstått og at det skal gå godt til slutt. Og da kan vi sitte så vi
ser hva de gjør så fint med disse tøystykkene under sangen.

Oppstått er Jesus, hurra, hurra!

