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TAKKERUNDE- ALLE 
TENKER PÅ EN AV 
GUDS EGENSKAPER- 
TAKK HAN FOR 
DETJ  
 
 
 
 
BIBELTEKSTER 
 
JOH 3.1-21 
LUK. 7.11-17 

 
 
BØNN 

Disippelbønnen: 
Herre Jesus Kristus 
Du står her foran meg 
Du er også bak meg 
Du er på min høyre side 
Du er på min venstreside 
Du er over meg 
Du er under meg 
Du omgir meg på alle sider. 
Du bor i mitt hjerte, 
Du gjennomtrenger meg helt 
Og du elsker meg, 
Herre Jesus 
Amen 
 
Konfirmantene: 
Ivar, Marte, Jonatan, 
Daniel+ Sunniva og 
Martin  
Brobønn 
Utsendingene 
Fri bønn 

HVA HAR VI LÆRT OM GUD 
“DONT SAY GOD IS SILENT WHEN YOUR BIBLE IS CLOSED” 

HVA HAR VI LÆRT OM GUD? 

Den siste perioden har vi hatt fokus på ulike sider ved Gud. Hvem 
han er og noen av hans egenskaper. Kanskje er det noen sider ved 
Gud vi setter tiltrekkes ekstra av og sider ved Gud vi har hørt mer 
om enn andre sider. Gud møter oss også ulikt fordi vi er ulike. Vi har 
ulike historier og ulike liv. Gud ønsker alltid å møte oss DER VI ER! 
Ikke der vi skulle ønske vi var eller, eller der vi syns vi burde være. 
 
Skaperen kjenner oss. Han er sannheten- som vet alt om oss, han er 
allmektig og kan hjelpe oss. Han er frelseren som tilgir oss 
 
Bibelen forteller oss om ulike mennesker som fikk et møte med Gud 
gjennom JESUS. Han møtte ulike mennesker på ulike måter. 
 
Nikodemus søkte til Jesus for å få svar. Enken som mistet sin sønn ble 
oppsøkt av Jesus uten selv å be om det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAMTALE  
1. Les bibeltekstene høyt, så hver for seg.  

 
2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 

deg? Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå?  
 
4.     Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen  

din? 
 
5.     Hvis du har lyst: DEL noe av det du fikk med de andre  

 



    

         
 

 

  

 


