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8- 2020 «LOVSANG»

Å lovsynge er å gi ære, lov og takk til Gud. Under lovsangen minner vi oss selv på 
hvem Gud er og hva han har gjort for oss. Vi vender blikket vårt bort fra oss selv og 
retter det mot JESUS KRISTUS, GUD og DEN HELLIGE ÅND. Ofte setter sangene ord 
på sannheter om hvem Gud er og hva han har gjort og vil gjøre i våre liv. Bibelen og 
spesielt salmenes bok er full av ulike lovsanger. Disse inneholder mange 
oppfordringer til å lovsynge. Også Paulus oppfordrer til dette feks i Ef.5.19 hvor det 
står: «Syng salmer, hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren! 
Takk alltid vår Gud og Far for alle ting i navnet til vår Herre Jesus Kristus.» . 

GUDS ORD:

LES, LYTT OG SNAKK:

1. Les teksten først høyt, så stille, hver for seg.

2. Lytt; og noter gjerne ned tanker du får: Hva taler 
Gud om til deg? Er det noe du blir minnet om? 
En oppmuntring? En formaning? Andre ting? 
Gud taler her og nå!

3. Hvordan kan du praktisere det som du ble 
minnet om i hverdagen din?

4. Ta en delerunde og del det du opplevde du fikk.

• FELLES BØNN (fra 
bønnearket)

• BRO-BØNN
• BE FOR 

KONFIRMANTENE OG 
UTSENDINGENE

• FRI BØNN-BØNNEBEHOV
• «VÅR FAR I HIMMELEN»

TIPS: Bruk bønnearket; «TID FOR 
BØNN». (på websiden)

TIL SAMTALEN:

Salme 145 og 146

KONFIRMANTENE VÅRE:
Jenny – Rebekka 
Miriam – Even 

Den 
Gode 

Rytmen
Så lenge landet er i Corona-karantene, møtes gruppene online. Leder tar evt kontakt med pastor om dette. Opplegget 
er beregnet til å vare far 30-60 minutter. Gud er stor nok til å møte oss også gjennom en skjerm!

BØNN

FOKUSTEKST:

Ta en runde: Er det en 
lovsang du er spesielt glad i? 
Hvorfor?J


