SPRELL LEVENDE GUDSTJENESTE

SØNDAGSSKOLENS DAG
Dette er en gratis ressurs til dere som ønsker å ha en Sprell Levende familiegudstjeneste i
forbindelse med markering av Frivillighetens år / Søndagsskolens dag!
Bibelfortellingen på søndagsskolens dag, 28. august 2022, er om Peters fiskefangst fra
Lukas 5,1-11. På de følgende sider finner dere en bibelkommentar til fortellingen, og seks
punkter som kan legges inn i den rammen eller liturgien dere tror passer denne dagen.
Vedlegg som i tillegg kan lastes ned:
– Alternativ formidlinger: Animasjon
– Alternativ formidling: Flanellograf (krever at dere har flanellografen fra Betty Lukens)

Hurra – vi feirer
Søndagsskolens dag!

Husk:

Du er viktig
for Gud!

VIPPS 11166
sondagsskolen.no

Ønsker dere å ta opp kollekt til Søndagsskolen Norge
på denne gudstjenesten, kan dere bruke vippsnr. 11166.

SPRELL LEVENDE GUDSTJENESTE
Sprell Levende gudstjenesten gir konkrete ideer til kreativ formidling av bibeltekstene,
mangfold og involvering.
Barn som er kjent med Sprell Levende fra søndagsskole eller barnegruppe, vil kjenne
seg igjen. Samtidig er det vårt ønske at også barn som ikke kjenner til Sprell Levende fra
før, likevel vil oppleve at de blir møtt av bibelfortellingen i en gudstjenesteform som er
relevant for dem.
For å bruke betegnelsen Sprell Levende i profileringen av en gudstjeneste, må dere minst
ha med disse tre elementer, som presenteres nærmere under: Skattkista, Fortellingen og
en av sangene fra Søndagsskolen Norge / Sprell Levende.
Hvis dere trenger en skattkiste, kan dere kjøpe vår utgave på butikken.sondagsskolen.no.
Mange av våre sanger kan strømmes på f.eks. Spotify eller kjøpes og lastes ned på himlabra.no. Hvis deres søndagsskole eller barnegruppe abonnerer på Sprell Levende, har dere
allerede en skattkiste, og tilgang til alle sanger på sl.sondagsskolen.no.
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PETERS FISKEFANGST
Lukas 5,1-11

Innledning

Stemmen bærer overraskende langt over en stille vannflate! Det har du kanskje erfart
selv, til sjøs en fin sommerdag? En båt, et lite stykke fra land, var en ideell talerstol for
Jesus der han henvendte seg til folkemengden på stranden. En av de unge fiskerne som
stilte båten til disposisjon for Jesus, var Peter. Og det som skjedde videre, skulle endre
Peter, for livet.
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Ordet
Folket inne på stranden var kommet sammen for å høre «Guds ord» (Lukas 5,1). Her
menes det ikke bare sitater og ord fra de kjente, gamle skriftene, for ordet her er logos.
En dypere visdom. Ordet som betegner Jesus selv i innledningen til Johannes-evangeliet.
Ordet fra begynnelsen. Ordet som var hos Gud og som er Gud.
Kallelsesfortelling
Disippelen Simon, eller Peter, skulle bli en nøkkelperson, bokstavelig talt…, (jf Matteus
16,19) i Jesu nære krets og i kirkens første tid. I dagens fortelling skildres det hvordan han
endres for alltid, til et liv nær Jesus, i etterfølgelse. Det er som en kallelsesfortelling, nesten
som da Moses og Jesaja fikk møter med den mektige Gud og ble kalt til tjeneste for ham (2
Mos. 2,23-3,15 og Jes. 6,1-8). Det virker å være selve naturunderet som griper Peter, at den
sjøen som hadde vært svart og tom, med ett bobler over av fisk. Peter virker ikke selv å tro
på fangst (5,5). Han handler ikke ut fra en egen sterk tro, men på Jesu ord. Tro måles ikke
i styrke. Men i avhengighet. Etter underet blir ikke Jesus lenger bare en lærer, eller mester
(5,5). Han er Kyrie, Herre (5,8). Han er guddommelig. Peters reaksjon ligner Jesajas: Hans
egen synd er ikke forenelig med den guddommelige makten, renheten, helligheten. Men
også Peter møtes av den nådefulle Herren med ordene: «Vær ikke redd!»
Ulike vektlegginger
Ifølge Lukas visste Peter hvem Jesus var allerede før fiskeunderet. Jesus hadde til og med
helbredet svigermoren hans (4,38-39). Slik sett er Peter allerede noe beredt til å følge Jesus.
Men i evangeliene etter Markus og Matteus kalles Peter til disippel før helbredelsen av svigermoren, og uten noe fiskeunder. Disse synes å legge vekt på at Jesus er en læremester som
samler seg sin disippelflokk bare gjennom sine overbevisende kallelses-ord: «Følg meg!».
Evangelisten Johannes løfter fram en tredje motivasjon som har virket med, døperen Johannes’ vitnesbyrd om Guds lam, som setter i gang en «kjedereaksjon» (Johannes 1,36-37).
Enkelte mener at dagens fortelling er det samme fiskeunderet som i Johannes-evangeliet
plasseres etter Jesu oppstandelse («Kast garnet ut på høyre side…», Johannes 21). Peters
klare beskrivelse av seg selv som en «syndig mann» (5,8) kunne da bli enda mer forståelig i
lys av at han fornektet Jesus, natt til langfredag. Slik som i Lukas 5, fortsetter fortellingen
hos Johannes med et kall til nettopp Peter, et kall til å lede alle troende.
Barn og disippelskap
Er disippelskap for barn? Guds rike tilhører slike som barna (Markus 10,14). Den som
gjør seg liten som barnet, er den største i himmelriket (Matteus 18,4). Barnet er på mange
måter forbilde i hva det vil si å være borger av Guds rike. Slik sett er barn også forbilder i
å ha en god relasjon til Jesus og i å følge ham. Ett av hovedpoengene i Magnus Malms bok
Veivisere er at det eneste Jesus egentlig kaller oss til, er å følge han (5,27; jf Mark 1,17). Vi
skal ikke streve med å oppfylle alle ønskene til en slags krevende arbeidsgiver. Derimot kan
vi hvile i og la oss forme og bli sendt ut med det utgangspunktet at vi er Guds barn. Subjektet, den aktive part, er Jesus selv: Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere (Markus 1,17).
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1. Skattkista
Skattkisten skaper forventning og nysgjerrighet til hva dagens bibelhistorie handler om.
Til hver bibeltekst legger vi ved to eller tre forslag til hva dere kan legge oppi. Plasser
skattkista på et godt synlig sted i kirkerommet. La gjerne et eller flere barn være med å
åpne den og holde fram hva som oppi. La dem fortelle hva de har funnet.
Vi foreslår å legge inn dette momentet tidlig i gudstjenesten som en positiv forberedelse
til bibelteksten.
Forslag til Peters fiskefangst er:
• Fiskeutstyr/ fiskeveske: Hva er dette for noe? (Forskjellige ting man bruker å fiske 		
med.) Da lurer jeg på om ikke dagens bibelfortelling handler om en fisketur.
• En boks med fiskeboller: Fiskeboller? Hm… hva må man ha for å lage fiskeboller 		
da? (Fisk.) Ja! Kanskje dagens bibelfortelling handler om fisk på en eller annen måte?

Alternativ: Skattkista og Gulliver
Dere kan bruke søndagsskolens Gulliverhånddukke til å være med å åpne skattkista. Da
forslår vi å ha følgende i skattkista:
• Lekefisker, papirfisker eller et bilde av fisker.
Gulliver kan si noe sånt som dette:
– Hei hei, så fint å se dere. Gulliver heter jeg. Og jeg elsker å se hva som er oppi
denne skattkista, for der ligger det alltid noe som handler om dagens bibelhistorie.
Kan ikke du hjelpe meg å se. (Spørre et av barna eller presten/søndagsskolelederen/ et
større barn eller tenåring... Sammen finner dere fisker.)
– Næmen, hehe ... fisker i skattkista, også er jeg en fisk, he he er jeg en skatt også
da kanskje? Jeg vet at det er flere fortellinger i bibelen som handler om fisk. Og om
mennesker. Hvilken er det i dag tro? Det blir spennende! Vi får vente å se.

2. Formidling med lekefortelling
I lekefortellingen får barn og voksne som er tilstede muligheten til å være med underveis
med enkle bevegelser. Her følger manus til lekefortelling hvor en voksen er forteller.
Du trenger
• Et skjerf/ hodeplagg eller annet kostyme til fortellerrollen

Be gjerne barna komme fram å sitte foran fortelleren på gulvet, hvis lokalet egner seg til det.
Alle i forsamlingen oppfordres til å være en del av fortellingen å gjøre helt enkle bevegelser.
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Innledning: – Har noen av dere vært på fisketur? Fikk du noe fisk?
(Si litt om at det å få fisk på fisketur er gøy, mens det å ikke få noe kan være litt kjedelig.)
Noen har det å fiske fisk som sin jobb, og da må de få mye fisk.
I dag skal dere få høre en historie som handler om Peter, vennene hans, og Jesus. (Tar på
seg et skjerf på hodet eller annet bibelsk kostyme.) Peter bor i landet Israel. Der er det ofte
veldig varmt så det er lurt å ha på seg noe på hodet når solen steker. Nå er jeg liksom Peter. Han er fisker, og dere er liksom fiskervennene hans. Nå står vi og skyller garnene etter
at vi har vært ute og fisket i hele natt. (Be alle liksom skylle garn.) Men vet dere, vi har ikke
fått noe fisk. Derfor er vi veldig slitne og lei (Be alle om å være litt slitne og sukke litt mens
dere fortsetter å skylle garnene.)
Men vet dere hva Jesus sa til meg, Peter, i stad? Han stod i båten min og snakket til alle
menneskene som var kommet for å høre på han. Og så sa han: Legg ut på dypet, og kast
ut garnet en gang til.
Og så vi som har fisket i hele natt uten å få noe. (Sukk, tenker litt.) Men … siden det var
Jesus som sa det: Skal vi prøve å gjøre det likevel? Jeg vet ikke om jeg tror at det kan skje,
men vi kan jo prøve. Blir dere med? (Barna later som de går oppi en båt og liksomror ut på
dypet, Peter er med i den ene.)

TIPS: Til hver Sprell
Levende gudstjeneste er
det alltid mulig å velge
mellom to eller tre ulike
formidlingsformer. Til
Søndagsskolens dag og
teksten om Peters fiskefangst følger formidling
med lekefortelling.
Det finnes også formidling med animasjon og
formidling med flanellograf. Disse lastes ned
som egne vedlegg, og kan
brukes i stedet, eller i tillegg til lekefortellingen.

Peter: (Med litt høyere stemme:) – Her er det dypt vann. Da kaster vi garnet ut og sitter
og venter litt og ser hva som skjer. (Alle gjør det.) Hm... vente vente … (Peter kan si litt
plopp, plopp, plopp.) Hører dere? Det er fisk. Ojojojoj, plopp plopp plopp, det er masse
fisk.
(Med litt høy stemme:) Alle mann på dekk! Nå må vi hjelpe hverandre å ta opp all fisken.
Så mye fisk har jeg aldri sett før.
(Dere sier verset nedenfor i kor, flere ganger, mens dere liksomdrar opp fisk:)
En - to - tre ah
Mye fisk er tungt å dra
En - to - tre - ah
Mye fisk er tungt å dra
Peter: Dette er helt fantastisk! Klarer vi å ro all den fisken i land igjen? Båtene synker jo
nesten. Ta i å ro. (Alle liksomror med tunge tak tilbake mens dere sier i kor:)
En - to - tre - oh
Mye fisk er tungt å ro
En - to - tre - oh
Mye fisk er tungt å ro
Peter: – Puh. Tenk at vi fikk så mye fisk, fordi vi gjorde det Jesus ba oss om. Og jeg som
nesten ikke trodde på han en gang? Dette fortjener jeg ikke. Blir nesten litt redd jeg.
Men nå må vi gå i land. (Alle går liksom ut av båtene igjen, og Peter tar av seg hodeplagget/
kostymet.)
Det var fortellingen om den store fiskefangsten. Den dagen ble helt spesiell for Peter
og vennene hans. Og den er blitt skrevet ned i Bibelen. Og vet dere? Etter dette hadde
skjedd sa Jesus noe til som han ikke forstod helt med en gang. Han sa: Vær ikke redd. Fra
nå av skal ikke du fiske fisk lenger, men mennesker. Hm.. hva mente han med det tro?
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3.a Aktualisering med dukke
I Sprell Levende er
bibelfortellingen et av
våre viktigste fokus, og vi
tror at når den formidles levende, kan den
stå som en «preken» i
seg selv og trenger ikke
nødvendigvis forklares
eller tolkes. Likevel kan
det være viktig med en
aktualisering som kan
bygge bro mellom bibelfortellingen og barnas
hverdag.
Her følger manus til en
dialog mellom en dukke
og leder, og forslag til
hvordan undre seg
sammen over bibelteksten.

Følgende aktualisering er en samtale mellom en dukke (f.eks. Julie eller Jonas fra søndagsskolen) og en leder/prest. Lederen må kunne det utenat, ellers vil det virke kunstig. Bruk
ev. denne korte samtalen før aktualisering med felles undring (neste side), eller før en
kort andakt.
Dukke: Du (lederens navn)! Kjenner du noen som er sånn pompulære? En sånn kjent
fotballspiller eller et idol eller sånn?
Lederen: Æææh. Gjør jeg det, da? Jeg har autografen til (...). For broren min kjenner en
som er gift med en som kjenner ham/henne, og han skaffet meg den autografen. Den er
jeg stolt av.
Dukke: Jeg kjenner en som er kjempepompulær, jeg. Han er kjent over hele verden, og
jeg kjenner ham på ordentlig. Snakker med ham hver dag.
Lederen: WOW. Hvem er det, da?
Dukke: Det burde du vite som er voksen/prest/søndagsskoleleder!
Lederen: Nå skjønner jeg ikke helt?
Dukke: Folk fulgte etter ham over alt. Han fikk nesten aldri være i fred. En gang var han
ved Gennesaretsjøen.
Lederen: Aha. Nå tror jeg at jeg skjønner.
Dukke: Og så sier han til fiskerne Simon Peter, Johannes og Jakob som ikke hadde fått
noe fisk hele natten, at de skulle fiske en gang til. Og da fikk de så masse fisk at båten
holdt på å synke. Er det rart han ble pompulær?
Lederen: Det er riktig det, (dukkens navn), Jesus ble veldig populær. Men forskjellen på
ham og mange andre er at han egentlig ikke ville være det. Han ville bare gjøre det som
var Guds vilje.
Dukke: Hm. Men han sa mye rart også, da. At de skulle bli menneskefiskere, for eksempel. Det går ikke an. Fiske mennesker med krok, liksom. Det gjør jo vondt?
Lederen: Det er det som er spennende med Jesus, synes jeg. Han sier mye som vi kan
lure litt på. Og finne ut av. Vi skal ikke fiske mennesker med krok eller garn, slik vi fisker
fisk. Men når vi ber til Jesus for andre mennesker, eller synger om Jesus eller forteller om
Jesus, så kaster vi ut et fiskegarn på en måte. Og når mennesker begynner å tro, har vi fått
lov å være menneskefiskere.
Dukke: Ok. Ikke så dum, du.
Lederen: Ikke du heller!

TIPS: Bruk gjerne en av dukkene om følger Sprell
Levende: Jonas, Julie eller Gulliver.
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3.b Aktualisering med felles undring
Simon Peter og de andre disiplene skulle få gå sammen med Jesus i tre år for å se hvordan de kunne være med og kalle mennesker inn til Gud. De kunne ikke, og vi kan ikke
fange mennesker slik som vi fanger fisk. Det var ikke det Jesus mente. Hver og en må
få velge selv om de vil følge Jesus. De som fisker mennesker kan få fortelle om hvem
Gud, Jesus og Den hellige ånd er. Når mennesker får høre om hvem Gud egentlig er,
kan enda flere få lyst til å leve sammen med ham. Hvem har fortalt deg om Jesus? (Våg
å la det være litt stille og gi folk litt tid til å tenke.)
Er det mamma og pappa? Er det en venn? Er det en prest? Er det flere forskjellige folk?
Da har de på en måte vært dine menneskefiskere. Og så kan vi være menneskefiskere
til andre igjen. Da er det en ting som er ekstra spennende i denne fortellingen. Hva var
det som fikk Peter til å ro ut igjen en gang til? (Litt stillhet til å tenke.)
Var det ikke det at Peter gjorde det Jesus sa? Han synes det var rart, men han ville gjøre
det Jesus sa. Og så skjedde det et stort under.

TIPS: Hvis du ønsker å
ha en litt lengre utleggelse av teksten til de
voksne i tillegg, er det en
idé å la barna gjøre en
eller flere av de aktivitetene som er foreslått
under bønnevandringen.
De kan for eksempel få
et hjørne eller et bord
i kirkerommet hvor de
kan sitte sammen med
noen ledere.

Hva hadde skjedd hvis ikke de gjorde som Jesus sa? Hvis de tenkte: «Nei, nå tar du feil
Jesus, vi har vært utpå hele natten, det er ikke en fisk i sjøen nå.» Heldigvis, selv om
de ikke trodde de skulle få noe, gjorde de som Jesus sa og de fikk mer fisk enn de noen
gang hadde fått.
Og da er det spennende å tenke litt på hvordan Jesus kan snakke til deg og meg i dag,
for Gud er en Gud som ønsker å snakke med oss.
• Hvis du tror forsamlingen er fortrolig med det, kan du be både voksne og barn
tenke på to måter de tror Jesus snakker til oss i dag på for så å nevne de to tingene
de tenkte på til sidemannen.)
• Eller du kan dele litt fra eget liv.

7

SPRELL LEVENDE GUDSTJENESTE

4. Bønn
Vi tror bønnedelen i en gudstjeneste som dette fungerer best hvis det er noe både barn og
voksne kan være delaktige i. Bønnevandring med ulike stasjoner viser seg å fungere godt.
Se forslag til standard bønnestasjoner på side 13. I tillegg kan dere bruke mer temaspesifikke stasjoner / formingsoppgaver som foreslås her.
Et alternativ til bønnevandring er kombinasjon av bønnebilder og lystenning, se under.

Stasjoner til bønnevandring / formingsoppgaver
Her følger tre forslag til temaspesifikk bønnestasjon:
a. Formingsoppgave: Lag en fisk
Du trenger:
• Ark, tegnesaker, sakser
• Eventuelt tykkere papp, glitter, perler o.l
Ta et vanlig tegneark, tegn en fisk, fargelegg den og klipp den ut.
Hvis dere ønsker å gjøre mer ut av det kan dere skaffe litt stivere papp som dere tegner
på og ev. pynter fisken med glitter, perler osv.. Det kan være fint å fylle et fiskegarn med
fiskene og henge det opp som en dekor til neste Sprell Levende gudstjeneste. Ellers kan
barna få de med seg hjem.
b. Fargeleggingsark fra fortellingen (for de minste barna. Vedlegg side 8.)
c. Kryssord og Finn fem feil (for de litt større barna. Vedlegg side 9 og 10.)

Alternativ: Bønn med lystenning og bønnebilder
Har dere abonnement på Sprell Levende (Gullivergjengen), har dere allerede Bønnebildene. Det er ti ulike bilder fra et nærmiljø, som kan brukes til bønn. Er barna vant med å
bruke bildene på søndagsskolen, kan det være fint å bruke dem i gudstjenesten også.
Barna kan få eller plukke et bilde hver og fortelle om hva som er fargelagt på bildet. Og
dere tenner et lys, velsigner og ber for dette stedet og menneskene der. (F.eks. barna og
lederne barnehagen, menneskene på sykehuset, familiene våre, naturen osv..)
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5. Sanger
Sprell Levende har produsert flere sanger som kan egne seg i en gudstjeneste i tillegg til
sanger dere pleier å bruke i menigheten/forsamlingen. Her følger det forslag til sanger
som passer spesielt godt til en Sprell Levende gudstjeneste, og til dagens bibeltekst.
Sanger/ innspillinger fra Søndagsskolen Norge:
Åpning:
• Jeg er glad for at du er her (finnes bare på sl.sondagsskolen.no)
• Kom og se (finnes på sl.sondagsskolen.no og himlabra.no)
Bibeltekst/tema:
• Søk først Guds rike (fra albumet Bibelbeat)
• Ditt ord er en lykt for min fot (fra albumet Bibelbeat)
• Du er hellig, du er hel (fra albumet Sprell Levende 3)
Avslutning/velsignelse:
• Må Gud velsigne deg (fra albumet Sprell Levende 3)
• Hver eneste dag (fra albumet Sprell Levende 3)
Har dere abonnement på Sprell Levende, kan sangene lastes ned eller strømmes fra
sl.sondagsskolen.no. Her finner dere også noter og instruksjonsfilmer med bevegelser.
Har dere ikke abonnement på Sprell Levende, kan de fleste sanger strømmes fra f.eks.
Spotify eller kjøpes og lastes ned på himlabra.no.

6. Kirkekaffe / bitetid
Det sosiale aspektet rundt en kirkekaffe er viktig for menighetens liv. Det er kirkekaffen som gir mulighet til å hilse på venner, stifte nye bekjentskaper og «se» hverandre. I
søndagsskolens Sprell Levende opplegg er det alltid et forslag til bitetid. Gjerne noe som
passer til dagens tekst og tema. Dette har sammenheng med tanken om totalformidling.
Derfor vil vi under dette punktet foreslå noen serveringstips der det finnes gode ideer, i
tillegg til den vanlige kirkekaffen dere pleier å ha.
Forslag:
• Fiskekaker på brødskive
• Fiskekjeks
• Lakrisfisk
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VEDLEGG: FARGELEGG
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VEDLEGG: FINN FEM FEIL

De to bildene er nesten like. Finner du de fem
feilene på bildet under?

Te g n i n g : K A R I S O RT L A N D
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VEDLEGG: KRYSSORD
I kryssordet skal dere
bare bruke Det nye
testamentet. Store tall
i Bibelen er kapittel,
små tall er vers. Markus
2,11 betyr altså kapittel
2, vers 11 i Evangeliet
etter Markus. Løsningen
på kryssordet står i de
fargede rutene.

Bokmål

1.
Bygning i Lukas 2,46

Gave i Matteus 2,11

2.

3.

By i Johannes 11,18

4.

Gledesrop i Markus 11,9

5.

Klipp ut og kopier opp
bokmål- eller nynorsk
versjon.

Hage i Markus 14,32

6.

Mann i Lukas 23,1

By i Johannes 4,5

7.

Disippel i Matteus 26,75

8.

Tall i Matteus 4,2

9.

10.

Konge i Romerne 4,6

11.

Keiser i Lukas 2,1

12.

By i Apostlenes gjerninger 9,3

13.

Mann i Matteus 2,13

14.

Kvinne i Lukas 10,38

Nynorsk

1.
Bygning i Lukas 2,46

Gåve i Matteus 2,11

2.

3.

By i Johannes 11,18

4.

Gledesrop i Markus 11,9

5.

Hage i Markus 14,32

6.

Mann i Lukas 23,1

By i Johannes 4,5

7.

Læresvein i Matteus 26,75

8.

Tal i Matteus 4,2

Konge i Romarane 4,6

10.
11.

Keisar i Lukas 2,1

12.

By i Apostelgjerningane 9,3

13.

Land i Romarane 15,28

14.
12

9.

Kvinne i Lukas 10,38
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VEDLEGG: BØNNESTASJONER

Forslag til bønnestasjoner i en bønnevandring
Her er forslag til ulike stasjoner man kan ha som standard i en bønnevandring, i tillegg til de
temaspesifikke stasjoner/aktiviteter som foreslås under punkt 4:
• Nattverd. Enten ved alterringen, eller ved intinksjon.
• Lysgloben (eller alternativt et lite bord med t-lys). Tenne lys og be en bønn for et
menneske. (Bønnen kan også rettes mot dagens tema når det er naturlig.)
• Bønnestedet. Skrive eller tegne bønnelapper (Lappene legges enten i en hemmelig
eske som ingen mennesker leser, eller i en eske/krukke hvor bønnene blir bedt for av
menigheten en tid framover.)
• Takkestedet. Skrive takkebønner til Gud. (For eksempel: På små hjerter som henges
på et takketre, eller på gule lapper som henges på en takkevegg/tavle.)
• Døpefonten. Takke for dåpen. Ta litt vann på fingeren og korse seg i pannen.
• Korset. Ta en liten stein, som et symbol på det som er vanskelig eller synd i
livet, og gi det til Jesus ved å legge steinen ved foten av korset eller i en
«brønn». (Passer best for litt større barn.)
• Kunstverk som sted for ettertanke og bønn, gjerne installasjoner eller
samtidskunst som en kan låne eller leie av kunstnere.
• Globus eller verdenskart, hvor det kan bes for verden eller konkrete lande og aktuelle situasjoner. Denne stasjon kan også være bønnested for misjonsarbeid.
• Velsignelse. Mulighet for å få velsignelse eller forbønn.
• Ofringsstedet. Sett fram en kurv på et bord, eller la et barn holde en kurv hvor me
nigheten kan gi et offer.
Når det har gått ca. 10 minutter, kan liturgen si at nå kan alle gå til plassene sine igjen.
Syng eventuelt et eller flere vers av en av dagens sanger mens menigheten går tilbake på
plass.
Hvis det på formingsstedet er laget noe som det er verdt å vise fram og eventuelt henge
opp, gjør liturgen eller lederen det, før dere avslutter bønnevandringen.
Her er forslag til avslutning på bønnevandringen. Bruk denne eller deres lokale gudstjenesteordning/liturgi:
Avslutningsord for nattverden
Denne går ut hvis dere ikke har hatt nattverd som en av stasjonene i bønnevandringen.
Liturg: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme
og blod som han gav til soning for alle våre synder.
M eller L: Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.
L: ( Kan tilføye:) Fred være med dere.
(Her kan menigheten oppfordres til å hilse hverandre med Guds fred.)
Bønn for ofring
Liturg og et barn (en løfter offerkurven, den andre leser):
– Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier, tilhører deg. Velsign disse
gaver, så de kan tjene ditt rike og vår neste.
Avslutningsbønn
Liturgen og et barn (en løfter esken med bønnelapper, den andre leser):
– I dine hender, Gud, legger vi alt og alle vi nå har bedt for, i Jesu Kristi navn.
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