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 Mary Elizabeth Kolsrud jobber til daglig med lovsangsutvikling i 
Normisjon og leder Bergen Soul Children. Hun er grunnlegger av 
Disciples of Worship, som utruster lovsangsledere og lovsangsteam 
i tilbedelse både gjennom Bergen Lovsangsskole og på nettet med 
Disciples of Worship Academy, som er en lovsangsskole på nett. Hun 
underviser også på bibelskoler, i menigheter og i kirker i Norge og i
 Europa. I tillegg er hun skandinavisk leder i Sounds of the Nations. 
Hun har en bachelorgrad i Worship Ministries fra USA.  

 Mary er født og oppvokst i Iowa, USA. Hun har reist og forkynt i 
Norge siden 2009, og flyttet til Norge i 2012. 

 Mary har lang erfaring med å lede lovsang. Hun startet en 
lovsangsskole i Texas som vokste til å ha over 180 studenter. Hun har 
reist mye i USA og har ledet lovsang for unge mennesker på mange 
store konferanser. Hun har også ledet misjonsreiser til ulike nasjoner for 
å nå mennesker med Guds ord. 

 Hun har et stort hjerte for Norge, for nordmenn og for Gud, og 
ønsker å se en nasjon av ekte og ærlige tilbedere reise seg i Norge. 
Mary er gift med en nordmann, og sammen har de to barn. 
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- Sagt om boken -
 I denne boken øser Mary Elizabeth Kolsrud av sin rike erfaring som 
lovsangsleder og lovsangsskole-leder. Hun skriver med innsikt og 
visdom, ikke bare til lovsangsledere, men til alle som vil være tilbedere 
i ånd og sannhet. Som amerikaner bosatt i Norge i flere år, har hun 
et forfriskende perspektiv på lovsang i Norge. Det trenger vi. Hun har 
også noen kjempeviktige refleksjoner om møtet mellom tilbedelse, ulike 
kulturer og forskjellige personligheter.  

 Dette er nyttig og inspirerende for meg som en leder i Agenda1-
bevegelsen nasjonalt og internasjonalt. Når jeg gjennom Agenda1 
veileder menigheter, gir dette meg frimodighet til å hjelpe menigheter 
til å bygge sin tilbedelseskultur lokalt.
  
 Denne boken viser vei for menigheter til å finne hjertespråket i sin 
tilbedelse. Med gode spørsmål til ettertanke og oppgaver underveis, 
får den enkelte hjelp til å sette dette ut i praksis. Det gjør at boken 
vil være med på å forløse, forvandle og bygge. Jeg håper å se denne 
boken bli tatt i bruk i menigheter og smågrupper ikke bare i Norge, 
men i på alle kontinenter. Jeg anbefaler boken varmt til alle ledere og 
menigheter jeg møter, og ser fram til de neste bøkene i denne serien.

Svein Høysæter, 
Agenda1 -rådgiver i Normisjon
www.normisjon.no 

 
 Dette er en lettlest og samtidig en grundig bok om lovsang og 
tilbedelse. Boka har gitt meg både mer kunnskap og forståelse for hva 
tilbedelse er. Mary Elizabeth skriver med pasjon og tyngde. Jeg liker 
godt at hun både bruker mye bibelstoff og personlige erfaringer. Hun 
har mye god kunnskap som hun formidler på en god og varm måte. 
Boka fungerer godt både for de som driver med lovsang og for oss som 
er med og tilber under andres ledelse. Derfor vil dette være en bok som 
mange vil ha glede av. Som pastor tror jeg at boka vil være en verdifull 
ressurs for menigheter og smågrupper. Etter hvert kapittel er det gode 
spørsmål å reflektere og snakke om. Boka gir hjelp til å bygge en sunn 
og god tilbedelseskultur i kirker og forsamlinger.

Jann Even Andresen, 
Hovedpastor i Salem menighet, Trondheim
https://salem-trondheim.no 
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 Dette er en strålende innføring i lovsang. Den er enkel og oversiktlig, men 
berører samtidig mange utfordrende spørsmål som inviterer til viktige prosesser 
både personlig og som team. Jeg berømmer spesielt den gjennomgående 
respektfulle holdningen hun har til ulike personligheter, stiler og kulturer som 
gjennomsyrer boken og som oppmuntrer enhver til å blomstre i sine gaver, fryde 
seg over andres og finne måter å tilbe sammen på i enhet. 

Lars Petter Berg
Har vært med på å starte lovsang.no 

 Mary Elizabeth har gitt oss en inspirerende bok om tilbedelse og lovsang. For 
oss som elsker lovsangen og daglig bruker den i vårt liv med Herren, er denne 
boken både inspirerende og praktisk for å ta oss videre i vårt lovsangs-og bøne-
liv. Selv om boken er liten av format, har Mary fått med seg så mange sider av 
lovsangen og praktiske tips til å forbedre vår lovsang. Jeg vil anbefale denne 
boken til alle som elsker å søke Herren i bønn og lovprisning, og til alle de som 
ønsker å komme dypere inn i lovsang; les boken og ikke minst praktisér den i ditt 
dagligliv. Herren vil reise opp et lovprisende folk i vår nasjon, og denne boken er 
en god hjelp på veien mot dette målet.

Håkon Fagervik
Evangelist og grunnlegger,
Nordic Harvest Missions Bønnesenter,Levanger 
https://nordicmission.org

 Mary Elizabeth har skrevet en viktig bok om et viktig tema. Mary har en 
tydelig gave til å undervise om lovsang, og hun forklarer de viktige sannhetene 
på en pedagogisk, oversiktlig og strukturert måte. Mary har dyp åpenbaring om 
emnet, og har et sterkt kall til å både lede lovsang og undervise. Jeg anbefaler 
boka på det varmeste, spesielt for lovsangsledere.

Arvid Pettersen
Kristen artist
https://www.arvidpettersen.net 
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 Jeg synes Mary Elizabeth skriver på en lett og veldig engasjerende 
måte om lovsang. Hun gjør temaet interessant og spennende, og klarer 
å gjøre innholdet allment tilgjengelig. Jeg vil tro at boka har potensiale 
til å engasjere bredt, og ikke bare for spesielt interesserte. Hun har gjort 
et viktig arbeid med å skrive boka, og det er lett å anbefale den til 
alle. Boka bør absolutt bli obligatorisk pensum for oss lovsangsledere, 
sangere og musikere som har en tjeneste i menigheter og forsamlinger 
med kristen sang og musikk. Mary Elizabeth deler av sin praktiske 
erfaring kombinert med glimrende bibelsk fordypning i emnet. Vi skal 
bestille noen eksemplarer av boka til våre lovsangere i Norkirken. 

Arve Reigstad 
Pastor i Norkirken Nordhordland
https://www.norkirken-nh.no 

 Mary Elizabeth har skrevet en bok som  jeg tror vil være til hjelp 
og oppmuntring for mange. Om du er en del  av et lovsangsteam, 
lovsangsleder, musiker eller simpelthen bare er glad i lovsang, vil denne 
boken, ganske sikkert, berike ditt liv og din tjeneste. Lovsang er et veldig 
stort tema og der er både høyder og dybder å utforske. Mary Elizabeth 
er ingen lettvekter innen lovsang, hun har mye erfaring og dette bærer 
boken preg av. Hun deler raust av sin kunnskap og åpenbaring. Etter 
hvert kapittel er der spørsmål til ettertanke eller samtale, dette gjør 
at boken egner seg godt til bruke i lovsangsteam eller bibelgruppe. 
Ønsker du og din menighet å komme videre i lovsangsvandringen? 
Denne boken kan være et godt sted å begynne.

Jan Honningdal
Lovsang artist
Har vært med på å starte lovsang.no
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-Introduksjon-
 Jeg sto i lovsangen på et møte med løftet blikk, da jeg plutselig fikk 
et syn med et kart over Norge. Små lysprikker glødet på ulike steder 
i landet, noen sterkere enn andre. Så så jeg at noen av lysstrålene 
ble koblet sammen og deretter spredt utover. Da jeg så litt nærmere 
etter, la jeg merke til at alle stedene med lysprikker også hadde speil. 
Speilene var vinklet slik at lysstrålene kom fra én retning og ble sendt 
videre i en annen retning til et annet speil i Norge. Men i hvert enkelt 
speil var det et lys ovenfra som skinte i alle speilene og deretter ble 
reflektert utover. Strålene ble raskt flere, og lyset ble sterkere og 
sterkere helt til jeg ikke kunne se de enkelte strålene lenger. Det ble 
til slutt bare én opplyst nasjon på et kart. Kartet vokste for øynene på 
meg, slik at jeg så hele det europeiske kontinentet, og jeg så at Norge 
skinte så sterkt at hele Europa kunne se det.

Den Hellige Ånd minnet meg om et bibelvers:

2 Kor 3,18
Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens 
herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til 
dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette 
skjer ved Herrens Ånd.

 Gud taler på ulike måter. I Bibelen ser vi at han ofte bruker syner 
og drømmer for å kommunisere med sitt folk. Da jeg spurte Gud hva 
dette bildet skulle bety, viste Den Hellige Ånd meg at speilene ble holdt 
av mennesker som tilba Gud. Jeg opplevde at Gud viste meg at han 
har et spesielt kall for denne nasjonen, og at veien til dette kallet går 
gjennom tilbedelse, slik at Norge kan bli et fyrtårn for Guds nærvær 
i Europa i Europa. Når mennesker løfter blikket mot Jesus, finner de 
sin identitet i ham og knyttes sammen med hverandre. Når de ser 
speilbildet av  Jesus, gjenkjenner de ham i hverandre og gir ham ære.
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Etter hvert som enheten blir sterkere, oppdager de det unike DNA-
avtrykket av Jesus som de gjenspeiler sammen som nasjon. Og når de 
fester blikket på ham og løfter opp lovsangen og tilbedelsen på sin 
unike måte, blir de det skinnende håpet Europa venter på.

 Jeg var på en bønnekonferanse da jeg fikk dette synet. Det var
aller første gang jeg satte foten på norsk jord, og av alle steder befant
jeg meg i Nord-Norge, i en liten bygd utenfor Harstad. Det var en
betydningsfull tid i livet mitt da jeg endelig fikk besøke landet mine
slektninger kom fra. Etter flere år med drømmer og syner av meg 
selv som bodde i Europa, og hjertet som ble dratt mot Norge, var jeg 
endelig her. Det var i november 2009, og jeg hadde tatt med meg et 
lovsangsteam fra en lovsangsskole jeg ledet i Texas, på en misjonstur. 
Vi reiste rundt i Norge og opphøyde Herren ute på gatene og i ulike 
menigheter. I Johannes 12,32 sier Jesus:

“Og når jeg blir løftet opp fra jorden,
skal jeg dra alle til meg.”

 
 Jesus ble løftet opp på et kors for å dø for hele menneskeheten
og bringe frelse til verden. Og da vi løftet ham opp med vår tilbedelse 
og proklamerte frelsen i Jesus gjennom sang, ble vi vitne til at Gud 
dukket opp, ga seg til syne og møtte mennesker med helbredelse, 
kjærlighet og frelse. Han trakk til seg mennesker i gatene og fra ulike 
steder mens vi tilba ham. Gud fortsatte å tale til meg og de andre i 
teamet om håpet og kallet denne nasjonen skal oppfylle gjennom 
tilbedelse.

 I tillegg forelsket jeg meg … i Norge. Selv etter at jeg hadde reist
tilbake til USA, fylte Gud hjertet mitt med drømmer om Norge. Jeg kan
huske at hver gang jeg lukket øynene, så jeg vakre fjell, fjorder og
mennesker. En dag mens jeg sang lovsanger til Gud på rommet mitt og
ba for Norge, begynte en sang å strømme ut av meg. Jeg hadde hørt
om et profetisk ord som var talt over Norge på den tiden, “Norge, du er
nær Gud”, og det ga så sterk gjenklang i meg fordi jeg følte slik nærhet
til Gud da jeg var i Norge. Nærværet hans var til å ta og føle på hver
gang jeg var der. Så jeg sang det over Norge. Jeg proklamerte landets
skjønnhet og det kallet Norge har om å løfte øynene og se hvem
de er – at de er så nær Gud. Og at det er på tide å reise seg!  
Her er sangen jeg skrev: 
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Norway

Vers 1
Mountains so majestic surrounding the fjords

As ocean waves crash on the shores
Long summer nights with unending sunrise

Paints beautiful colors across the sky
Norway, lift up your eyes and see

Refreng
Norway, Norway you are so near to God

The Lord is rising upon you, He's calling out to you
Norway, Norway you are so near to God

His glory´s surrounding you, your light has come

Vers 2
Beautiful people, with love in your hearts

Reflecting the Creator from the start
With warm traditions and a Christian heritage
Your roots grow deep but need strengthened

Norway lift up your eyes to see

Refreng
Norway, Norway you are so near to God

The Lord is rising upon you, He's calling out to you
Norway, Norway you are so near to God

His glory `s surrounding you, your light has come

Bro
Stå opp, Stå opp

Stå opp Norge, Norge
Stå opp, Stå opp

Stå opp Norge, Norge
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Norge

Fjell så majestetiske omkranser fjorden
Mens havbølger knuses mot land

Lange sommernetter med uendelig 
Soloppgang maler vakre farger på himmelen

Norge, løft øynene og se

Norge, Norge, du er så nær Gud
Herren stiger opp over deg og kaller på deg

 Norge, Norge, du er så nær Gud
Hans herlighet omgir deg, lyset ditt har kommet

Vakre mennesker med kjærlighet i hjertet 
Gjenspeiler skaperen fra begynnelsen av
Med varme tradisjoner og en kristen arv
Du har dype røtter, men de må styrkes

Norge, løft øynene og se

Norge, Norge, du er så nær Gud
Herren stiger opp over deg og kaller på deg 

Norge, Norge, du er så nær Gud
Hans herlighet omgir deg, lyset ditt har kommet

Stå opp, stå opp 
Stå opp Norge, Norge 

Stå opp, stå opp 

 

(Norsk oversettelse)
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 I løpet av de neste årene reiste jeg flere ganger til Norge både 
med og uten team, og jeg fortsatte å se at Gud gjorde ting når vi 
tilba. Jeg sang denne sangen mange steder for å gi oppmuntring 
og proklamere folkets identitet og kallet over dem. I 2012 fikk jeg fred 
for at Gud ville jeg skulle ta det store skrittet og flytte hit og stå side 
om side med nordmenn i det Gud gjorde gjennom tilbedelse. Jeg 
startet en lovsangstjeneste kalt Disciples of Worship som var knyttet 
til Normisjon og Norkirken Bergen. Dette var et team som besto av 
hengivne tilbedere fra Norge, Sverige og England, og vi reiste til 
ulike steder i Norge. Vi bodde i koffert flere måneder om gangen, og 
reiste til forskjellige menigheter der vi utrustet lovsangsteam, hadde 
arrangementer for å nå ufrelste, og startet lovsangsband bestående av 
ungdommer på steder som ikke hadde noe slikt. Visjonen om tilbedere 
som reiste seg, forente oss og drev oss til å gå. Vi tilbragte det meste av 
tiden i nord der de ikke hadde så mange ressurser og aktiviteter. Jeg 
liker så godt å reise til små steder som virker glemt og oversett, for Gud 
liker å bruke disse stedene til å starte noen av de største bevegelsene. 

 Vi spoler frem til dagen i dag. Jeg bor nå i Bergen og jeg fortsetter 
å trene og lede tilbedere her i Norge. Når jeg nå gir ut denne boken 
i år, mot slutten av 2020, så har vi virkelig fått erfare hvordan den 
globale pandemien har rystet oss; strukturene våre,  skole-systemene 
våre, pengene våre og kirkelivet. Vi har blitt tvunget til å gjøre ting 
helt annerledes. Når slikt skjer, blir vi nødt til å se hva som ligger bak 
alle strukturene og se på hvem vi virkelig er. Verdiene våre og det 
som driver oss, både av godt og vondt, blir eksponert. Vår tilbedelse 
er verdifull for Gud. Selv om vi er midt oppe i en stor utfordring der vi 
prøver å finne ut hvordan vi kan tilbe Gud sammen digitalt foran hver 
vår skjerm, er tiden nå inne for å gå tilbake til selve røttene til det 
kristen tilbedelse handler om; å kjenne Han og reflektere Han.  
 
 Hensikten med å skrive denne boken er først og fremst å 
oppmuntre deg som tilbeder i Norge. Jeg skriver til norske lesere, og tar 
utgangspunkt i den norske kulturen og Guds hjerte for denne nasjonen. 
Jeg håper jeg kan gi deg inspirasjon til kallet om å være en tilbeder, og 
innsikt i hvor betydningsfull du er. Jeg ønsker å se visjonen om tilbedere 
over hele Norge som reiser seg, bli virkelig. Noen ganger bruker Gud 
mennesker utenfra, for eksempel utlendinger, for å gi oss et nytt 
perspektiv. Nå som jeg skriver dette, er det ti år siden jeg begynte å 
besøke Norge. Jeg er gift med en nordmann og har bodd her i over sju 
år, så jeg håper jeg både har litt større forståelse og bedre kjennskap 
til kulturen enn en utenforstående.  

 For det andre ønsker jeg at denne boken skal være en ressurs som 
hjelper deg å gå dypere når du utforsker hensikten med tilbedelse, 
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hvordan det kan se ut, og hva Gud vil ha fra oss når vi tilber ham, slik 
Guds ord og Den Hellige Ånd forteller oss. Når du leser denne boken, 
tror jeg du kommer til å oppleve at jeg setter ord på noe som kanskje 
allerede ligger i hjertet ditt. I tillegg har jeg en litt akademisk 
tilnærming når vi går dypere inn i teologien rundt lovprisning og
tilbedelse, og hvordan vi kan bruke dette i våre egne liv.   

 Jeg tror fullt og fast at tilbedelse er en viktig nøkkel for å se 
forvandling i denne nasjonen, og for at Norge skal tre inn i sitt sanne 
kall og utvelgelsen som et fyrtårn for Europa. Jeg synes det er fantastisk 
at Gud har ledet mange ulike menigheter og kristne organisasjoner 
til å starte lovsangsskoler, bønnehus og lovsangshus. Alt dette er en 
del av tilbedelsesbevegelsen Gud har satt i gang. Åpenbaringen og 
forståelsen av tilbedelse øker, og nyskrevne sanger løfter fram mektige 
sannheter som skaper muligheter for å oppleve Guds nærvær. Og jeg 
tror Gud har så mye mer for oss! Gud kaller oss til å leve på et helt nytt 
nivå. Han tar oss fra herlighet til herlighet mens vi tilber ham. 
 
 Denne boken fokuserer først og fremst på Norge, men kanskje 
finner den veien til lesere fra andre deler av verden også. Det hadde 
jo vært fantastisk! Jeg tror at alle som leser denne boken, kan ha nytte 
av prinsippene og kjenne seg igjen i vitnesbyrdene. Jeg håper du blir 
oppmuntret til å bruke dem i nasjonen du tilhører og kallet dere står i.

 I denne boken finner du forskjellige spørsmål til refleksjon 
og samtale som du kan gå gjennom sammen med andre tilbedere, 
menigheten din eller lovsangsteamet ditt. Uansett om du er pastor, 
leder, lovsangsleder, musiker eller tilbeder i Norge, så er denne boken 
for deg. Jeg har skrevet egne merknader til lovsangsledere og lovsang-
steam om hvordan de helt konkret kan bruke dette i tjenesten de står i. 
Jeg vil oppmuntre deg til ikke bare å lese denne boken uten å ta i bruk 
det du lærer. Da blir kunnskapen bare sittende i hodet ditt, og du tror 
du “vet” det, uten at du setter det ut i praksis. Hvis du ikke praktiserer 
disse sannhetene i måten du lever på, kommer du aldri til å vokse. 
Av den grunn har jeg også tatt med noen oppgaver du kan gjøre for 
å komme i gang. Denne boken er den første i en planlagt serie om 
tilbedelse. De andre bøkene er på vei, og de kommer til å bygge på 
dette fundamentet.   

 Jeg ber om velsignelse over deg når du leser denne boken. Jeg 
ber om at Gud skal gi deg åpenbaring og forståelse. Jeg ber om at 
Gud skal gi deg mot til å ta de skrittene han leder deg til å gå. Måtte 
sannheten sette deg fri til å tilbe på et nytt nivå. Måtte du reise deg og 
utstråle Herrens herlighet etter hvert som du stadig vokser i tilbedelse 
og hengivenhet til ham. 
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1. Hva er tilbedelse?
 Jan Honningdal spurte meg en gang: “Mary, hva er tilbedelse?” 
Mannen min og jeg spiste kveldsmat hos familien Honningdal, og 
samtalen dreide seg naturlig nok rundt temaet tilbedelse. Allikevel 
ble jeg litt satt ut av spørsmålet og nølte litt før jeg svarte, fordi jeg 
ikke var helt sikker på hvilket aspekt eller perspektiv på tilbedelse 
han mente. Tilbedelse omfatter jo så mye. Jan Honningdal har i en 
årrekke reist rundt i Norge og både ledet lovsang og undervist om 
tilbedelse. Jeg tenkte med meg selv at han som er en av “tilbedelsens 
fedre” i Norge naturligvis visste svaret på dette spørsmålet, så kunne 
det være et lurespørsmål? Men det var ikke et lurespørsmål. Dette 
enkle spørsmålet ble starten på en viktig samtale om hva tilbedelse 
er, og at det ser ut til at den sanne betydningen av tilbedelse har 
blitt ganske uklar for mange. Vi snakket om trenden i menigheter i 
dag der det synges mange flere sanger om oss selv enn om Gud. 
Men er det sann tilbedelse? Jeg tror ulike typer sanger kan ha sin 
funksjon i de ulike delene av gudstjenesten eller møtet, men først må 
vi vite hva tilbedelse egentlig er. 

 Basert på min forståelse av det jeg har lest i Guds ord, vil jeg defi-
nere tilbedelse som det å gi hele seg til Gud som en respons på hvem 
han er og det han har gjort. Tilbedelse handler om ham, og er til for 
ham. 
 
Ordet tilbedelse kommer fra et gammelt engelsk ord; WORTH-SHIP. 
Det betyr direkte oversatt å gi worth, altså verdi, til noe. Med tilbe-
delse gir vi ham det han fortjener, vi erklærer og demonstrerer hans 
verdi. Det er den prisen vi betaler for å vise Gud hvor verdifull han er 
for oss. Vi bruker ord for å gi uttrykk for verdi. 

I Salme 29:1,2 
Gudesønner, gi Herren ære!
Gi Herren ære og makt.
Gi Herren den ære hans navn skal ha,
bøy dere for Herren i hellig prakt!
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 Jesus satte en prislapp på vår verdi, og den prislappen var hans 
eget liv. Når vi gir våre liv tilbake til ham, tilskriver vi ham verdi. Vi sier 
“Gud, du er verdig alt, hver del av oss – kropp, sjel og ånd – på grunn av 
den du er.” Det er også en respons på oppdagelsen av hvor verdifulle vi 

er for ham. “Vi elsker fordi han elsket oss først.”1  Tilbedelse er en livsstil 
der vi elsker Gud ved å gi oss selv til ham.  På samme måte som to 
ektefeller gir seg fullt og helt til hverandre og blir ett, ønsker Gud å bli 
ett med oss. Det er derfor han tok det første skrittet og ga hele 
seg – kropp, sjel og ånd – til oss.
 
 Har du noen gang prøvd å selge noe som var veldig verdifullt for 
deg, og opplevd at noen tilbød deg en pris som var så lav at du ble 
støtt? “Hvordan kan de tro at de får kjøpt det til den prisen!” tenkte du 
kanskje. Årsaken var at de ikke så den sanne verdien slik du gjorde. 
 
 Hvis vi ikke ser Guds verdi, kommer vi heller ikke til å gi ham det 
han fortjener i tilbedelsen. Dybden i tilbedelsen vår avhenger av hvor 
stor åpenbaring vi har av hvem Gud er, hva han har gjort, og hvem vi 
er i ham. Vi tilber i tråd med vårt eget åpenbaringsnivå. Derfor må vi 
be Gud om å åpne hjertets øyne så vi virkelig får se ham og bli stadig 
bedre kjent med ham. Ut ifra den åpenbaringen kommer du gladelig til 
å gi deg over til ham.  

 

1  1 Joh 4,19
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1.

DEN SAMARITANSKE KVINNENS ÅPENBARING

 La oss se litt på den samaritanske kvinnen ved brønnen i 
Johannesevangeliet kapittel 4, og hvordan hun i møte med Jesus får 
stadig nye åpenbaringer av hvem han er. 

 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han  
 til en by som het Sykar, like ved det jordstykket  
 Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus  
 var sliten etter vandringen, og han satte seg ned  
 ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kom 
 mer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus  
 sier til henne: «La meg få drikke.»  Disiplene hans  
 var nå gått inn i byen for å kjøpe mat.  Hun sier:  
 «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samari 
 tansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås  
 ikke samaritanene. (Joh 4,5–9)

 Her ser vi kvinnens første møte med Jesus og hvem han er 
en jødisk mann som gjør noe uvanlig. Spørsmålet hun stiller, er 
basert på dette nivået av forståelse.  

 Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst  
 hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt  
 ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa  
 kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brøn 
 nen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du 
 er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss  
 brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen  
 drakk av den.» Jesus svarte: «Den som drikker av dette  
 vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det 
 vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg  
 vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir  
 evig liv.» Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette 
 vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og  
 hente opp vann.» (Joh 4,10–15)

 Her ser vi at åpenbaringen hennes blir større. Denne mannen er 
ikke bare en jøde lenger, men en som muligens er større enn stamfaren 
hennes som bygde brønnen. Ut ifra denne nye åpenbaringen ber hun 
Jesus om å få vann.
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 Da sa Jesus til henne: 
 «Gå og hent mannen din og kom så hit.» «Jeg har ingen  
 mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke  
 har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt fem menn,  
 og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er sant.»  
 «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre  
 tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er  
 stedet der en skal tilbe.» (Joh 4,16–20)

 Nå ser hun på Jesus som en profet og responderer i tråd med den 
forståelsen ved å stille ham et spørsmål om tilbedelse. Jesus svarer 
med et svar fra himmelen. 

 Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da  
 det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal  
 tilbe Far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det  
 vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time  
 kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i  
 ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd,  
 og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» «Jeg vet  
 at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme  
 som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.»  
 Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»  
 (Joh 4,21–26)

 Til slutt får hun enda en ny dybde i åpenbaringen av Jesus, når hun 
innser at han kan være den sanne Messias. Hva gjør hun da? 

 Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa  
 til folk: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det  
 jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de  
 ut av byen og kom til ham. (Joh 4,28–30)

 Jeg elsker denne historien fordi den så tydelig viser oss hvor 
viktig åpenbaring er på veien mot sann tilbedelse av Gud. Vi må bli 
som den samaritanske kvinnen. Vi må stille Jesus flere spørsmål og be 
ham om å gi oss levende vann. Når vi går inn for å bli bedre kjent med 
ham, kommer åpenbaringen strømmende, og hjertene våre  
responderer med tilbedelse.  
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 Vi kan ikke genuint tilbe Gud som far før vi kjenner ham som far. 
Vi kan ikke genuint tilbe ham som frelser før vi anerkjenner vår egen 
synd og behovet for å bli frelst, og deretter opplever gleden ved frelsen. 
Vi responderer på ham som den som elsker, når vi får en åpenbaring 
om hans store, store kjærlighet og får erfare den.  

 På samme måte kommer vi aldri til å få full åpenbaring om ham 
før vi kommer til himmelen. Det finnes alltid mer å oppdage av ham, 
og nye aspekter ved ham å tilbe. Jeg lurer på om ikke til og med 
evigheten skal tilbringes med å vokse i åpenbaring mens vi tilber ham 
slik som de fire levende vesenene vi leser om i Johannes’ åpenbaring. 
De har øyne over hele kroppen og svever rundt tronen mens de roper 
“Hellig, hellig, hellig” for hvert nye glimt de får av Gud. 2 De vokser 
stadig i åpenbaringen av hvor fantastisk Gud er. Dette bør være en 
oppmuntring til oss. Vi trenger aldri gå lei av å tilbe når vi har en Gud 
med uendelige egenskaper som kan oppdages og utforskes.  

TILBEDELSENS PRIS

 Når vi har fått et glimt av hvor verdig Gud er, må vi vurdere prisen vi 
er villige til å betale. For å kunne tilskrive noe verdi må vi sette på en 
prislapp. Å anerkjenne verdien koster oss noe. Det er derfor tilbedelse 
ofte er knyttet til offer.
 
 Første gang vi ser tilbedelse nevnt i Bibelen, er når Abraham gir 
sønnen Isak – det mennesket som betydde mest for ham – som et 
lydighetsoffer til Gud.

 Abraham demonstrerte Guds verdi ved å gi ham det mest 
dyrebare han hadde, sin kjære sønn. Isak representerte så mye for 
Abraham. Han var mirakelbarnet som ble født etter at Abrahams kone 
Sarah for lengst hadde blitt for gammel til å få barn. Han var svaret på 
Guds løfter om at Abraham skulle bli far til mange nasjoner. Likevel 

1 Mos 22,5
Da sa Abraham til tjenesteguttene: 
«Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå 
bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere

1.

 2 Åp 4,8
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tilba Abraham tilba Gud gjennom tillit, lydighet og offer. Når vi leser 
hele historien, får vi se at Gud sender en vær til å ta Isaks plass etter at 
Abraham har vist at han er villig til å ofre sønnen sin.

 Tilbedelse innebærer alltid å gi noe. Som jeg nevnte tidligere, satte 
Gud en prislapp på oss, slik at hans eneste sønn, Jesus, skulle bli det 
ultimate offer for oss. På grunn av dette offeret trenger ikke vi å ofre dyr 
i tilbedelse slik menneskene gjorde under den gamle pakten. I stedet 
gir vi livene våre som et offer. Måten vi lever på, viser hvor verdifull Gud 
er for oss. Hva vi bruker tiden, pengene og energien vår på, og hva vi 
prioriterer, er et vitnesbyrd overfor Gud og omverdenen på hvor høyt vi 
elsker ham.

 Vi ser at Jesus ved flere anledninger ber mennesker om å vurdere 
kostnaden før de følger ham. Han måtte forsikre seg om at disiplene 
hans så verdien av hvem han var, selv om de ikke så hele bildet. De 
måtte ha en overbevisning om at det var verdt å følge ham. Det er 
derfor åpenbaring er så viktig for tilbedelsen. Når vi priser Gud, fester vi 
blikket på ham, og hjertene våre ser mer av hans verdi, noe som 
utløser en respons i form av tilbedelse. Tilbedelsen går dypere enn 
sang og musikk, og blir en livsstil preget av kjærlighet og lydighet som 
springer ut av en relasjon med vår gode Far.
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1.

TILBEDELSENS VERKTØY

 La oss gå tilbake til fortellingen om kvinnen ved brønnen. På Jesu 
tid var det mange diskusjoner mellom jødene og samaritanene om 
hvor man skulle tilbe. Høres ikke det litt kjent ut? Vi diskuterer kanskje 
mer hva slags type musikk vi skal bruke i tilbedelsen, og ikke hvor vi 
skal tilbe, men begge deler dreier seg om “verktøy” knyttet til tilbedelse. 
Jesus setter fingeren på det som egentlig betyr noe, når han sier at det 
kommer en time, ja den er alt kommet, der tilbedelsen av Far verken 
skal skje på dette fjellet eller i Jerusalem. Han sier videre at de sanne 
tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil Far ha. 
Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. 
 
 Fokuset vårt bør ikke være på hvilken bygning vi samles i, eller 
hvilken type musikk vi bruker i tilbedelsen. Det har stått mange slag 
i ulike forsamlinger opp gjennom årene mellom bruk av tradisjonell 
musikk og samtidsmusikk. Vi må granske hjertene våre og ikke bli 
fanget av disse kampene, men rette fokuset mot det som er viktig.

TIL LOVSANGSLEDERE OG MUSIKERE: 

 Når vi er mest opptatt av hvordan lovsangsteamet høres ut eller hvilken 
musikkstil vi bruker, så setter vi musikken høyere enn selve tilbedelsen. Da 
glemmer vi at vår oppgave er å klargjøre et sted for Guds nærvær. Jeg sier 
ikke at dette ikke er viktig. Musikk er et mektig verktøy som hjelper oss til å 
gi hjertet helt og fullt til Gud. Kvalitet i musikken er også viktig. Som musiker 
er det en del av din tilbedelse å gjøre ditt aller beste for Gud. Som en del 
av lovsangsteamet er du en tjener som skal lede forsamlingen inn i Guds 
nærvær. Musikken er verktøyet ditt, og hvis du ikke øver, kan det hende du 
spiller mye feil, og det kan være distraherende for dem som skal tilbe. Av den 
grunn er det definitivt viktig å ikke glemme å gjøre sitt aller beste. Men vi må 
også huske hva tilbedelse egentlig handler om, og rette hovedfokuset mot 
Guds nærvær.

 Musikkstilen du bruker, bør være tilpasset menneskene du skal lede i 
lovsang, og den bør hjelpe dem med å tilbe helhjertet. Det handler ikke om 
deg. Du kan se på deg selv som en tilrettelegger mellom Guds ånd og de som 
tilber. Din rolle er å være et bindeledd som tjener begge disse partene, men 
Gud kommer alltid først. Min utfordring til lovsangsledere og musikere er å 
fokusere mer på å praktisere Guds nærvær og lede seg selv i tilbedelse først, 
samtidig som du bruker verktøyene Gud har gitt deg for å tilbe. Da kommer du 
virkelig til å bli i stand til å lede i sann tilbedelse. 
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 Som sagt er ikke sang og musikk den eneste måten vi tilber Gud på. 
Tilbedelse er en livsstil. Vi tilber med det vi gir, måten vi elsker 
menneskene rundt oss på, og gjennom alle de små og store valgene 
vi gjør hver eneste dag. I Bibelen ser vi imidlertid at sang og musikk er 
viktige verktøy som brukes for å demonstrere hvor høyt vi verdsetter 
Gud, gjennom lovsang. Musikk hjelper oss til å bruke hele vårt vesen i 
tilbedelsen. Det gir inspirasjon til sjelen, vekker ånden til live og gir deg 
lyst til å bevege kroppen. Den største boken i Bibelen, Salmenes bok, er 
tross alt en sangbok. Dette viser oss hvor høyt Gud verdsetter denne 
formen for tilbedelse, men han vil ikke bare at vi skal synge med 
munnen. Han vil at vi skal synge med hele oss. Videre i denne boken 
kommer jeg til å fokusere mye på dette aspektet ved tilbedelse – 
altså lovsang – og jeg skal prøve å forklare betydningen det har i livene 
våre.   
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Bruk litt tid på egen hånd og tenk gjennom spørsmålene nedenfor. 
Deretter kan du dele refleksjonene dine med de andre i gruppen. 

Spørsmål til refleksjon og samtale 

1.  Hva har du hittil tenkt om sann tilbedelse? 

2.  På hvilken måte har du gjennom livsførselen din gitt uttrykk for hvor    
 høyt du verdsetter Gud den siste tiden? Hva har kostet deg mest    
 eller vært det største offeret i vandringen med Gud?

3.  Ser du andre feller i tillegg til det som er nevnt, som kan få oss til å    
 miste fokus og glemme hva sann tilbedelse handler om? 

4.  I en digital tid blir vi ofte ledet i lovsang gjennom en skjerm. 
 Hvilke utfordringer kan dette by på? Hvordan kan vi gi Gud vår 
 fulle oppmerksomhet og vår ekte lovsang?

Oppgaver: 

1.  Som nevnt tilber vi i tråd med vårt eget åpenbaringsnivå. Bruk litt   
 tid på å tenke gjennom den siste åpenbaringen du har hatt om Gud.    
 Hva dreide det seg om? Skriv det ned. Be Den Hellige Ånd om å    
 fortelle deg hvordan du kan respondere på denne åpenbaringen i    
 livet og i tilbedelse ved å gi ham den verdien han fortjener.  

2. Finn en lovsang som på en god måte gjenspeiler din egen siste 
 åpenbaring av Gud i livet, og tilbe ham ved å synge den høyt. 
 Hvis du vil ta det et skritt videre, utfordrer jeg deg til å skrive din    
 egen sang (spesielt hvis du er lovsangsleder eller musiker). 
 Du kan for eksempel begynne med å skrive et refreng ut fra 
 åpenbaringen din. Syng en ny sang fra hjertet. Det er    
 her de sterkeste lovsangene blir født. 

3. Neste gang du tilber sammen med andre, kan du begynne med å    
      takke Gud for den siste åpenbaringen du har fått. Bær den med deg    
 og fokuser på den mens du synger. Legg merke til hvordan Den    
    hellige ånd opplyser hjertet ditt og utvider åpenbaringen ved å gi            
 deg mer “levende vann” å drikke mens du tilber.  
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2. Identitet
 Hva du tenker om deg selv, er viktig når du kommer frem for Gud i 
tilbedelse. Det vi innerst inne tenker om oss selv, påvirker måten vi lever 
livene våre på i relasjonen til Gud. Vi trenger å ha en riktig forståelse av 
vår egen rolle i tilbedelsen for å kunne gi ham det han virkelig fortjener. 
Derfor må vi svare på disse spørsmålene: Hvem har Gud skapt oss til å 
være? Hvordan kan vi leve ut den sanne identiteten som han har kalt 
oss til? I dette kapittelet skal vi se på ulike aspekter fra Bibelen som 
beskriver identiteten vår sett i sammenheng med vår tilbedelse.
  
 Vi ble skapt til å kjenne Gud. Tilbedelsen flyter ut fra det å kjenne 
ham. Det handler ikke om å få alle teknikkene på plass i tilbedelsen; det 
handler om å kjenne ham. Jeg er veldig glad for at mange av de nye 
lovsangene vi har begynt å synge de siste årene, har gått fra å handle 
om Gud til å være rettet mot Gud. Gud er nær, ikke en fjern skikkelse 
langt unna. Dette har alltid vært Guds opprinnelige plan og dypeste 
ønske – å være nær oss. 

BÆRERE AV GUDS BILDE

 I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt eget bilde. Vår 
opprinnelige identitet er å gjenspeile hvem Gud er, på jorden.1 Adam og 
Eva ruslet rundt i hagen sammen med Gud, pratet med ham og hadde 
fellesskap med ham. 

Hebr 2,6b–82

Hva er et menneske – at du husker på det,en 
menneskesønn – at du tar deg av ham? En kort 
tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du 
har kronet ham med herlighet og ære,alt har du 
lagt under hans føtter.”

1 1. Mos 1,26-27, 2Står også i Salme 8,4-6  
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1 1. Mos 1,26-27, 2Står også i Salme 8,4-6  

2.

Kor 15,49

På samme måte som vi har båret det jordiske 
menneskets bilde, skal vi også bære den 
himmelskes bilde. 

2 Kor 3,18

Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens
herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til 
dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette 
skjer ved Herrens Ånd. 

 Jo mer fellesskap vi har med Gud, jo bedre kjent blir vi 
med ham. Jo bedre vi kjenner ham, jo mer kan vi tilbe ham på et dypere 
plan. Jo mer vi tilber ham og betrakter ham, jo mer lik ham blir vi og jo 
sterkere kan vi gjenspeile hans herlighet. 
 
 Når vi leser om Guds menn i Bibelen og andre i historien som har 
fått en saftig dose av Guds herlighet åpenbart for seg, for eksempel 
Moses, Jesaja, Paulus, Johannes og mange andre, så førte det 
alltid til ydmykhet og en følelse av å komme til kort.3  Når vi får et ekte 
glimt av hvem Gud er, får vi samtidig en dypere forståelse av vår egen 
fordervelse og behovet for ham. Vi er ganske enkelt ingenting uten 
ham. Når vi har innsett dette, kaller Gud oss til et høyere sted.4 
  
 Jeg kan ikke påstå at jeg har opplevd Guds herlighet i samme grad 
som de jeg nevnte her, men det har vært sterke øyeblikk i tilbedelse i 
Guds nærvær der Gud har vist meg ting som har knust meg fullstendig. 
Før Gud kalte meg til Norge, førte han meg inn i en tilstand der jeg var 
helt nedbrutt. Han brukte enkelte situasjoner og personer i livet mitt til 
å gjøre meg ydmyk. Han ønsket at jeg skulle være totalt avhengig av 
hans stemme og nærvær. Å komme til Norge kom ikke til å bli slik jeg 
hadde forestilt meg det. Gud hadde andre og bedre planer som 
forutsatte at jeg var knust for å kunne følge ham inn i det han hadde 
planlagt. 

  3 2. Mos 33,19–23, Jesaja 6,1–7, Apg 9, Johannes’ åpenbaring,  4Åp 4,1

2.
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 5Hebr 5,1, 6Hebr 8,5, 7Hebr 9,7, 
8Dette er et vakkert studium hvis du vil lære mer om tabernakelet. De ulike elementene representerer 
Jesus og måten vi retter hjertene våre mot ham på i bønn og tilbedelse. Vi skal ikke gå nærmere inn 
på dette i denne boken, men jeg anbefaler deg på det sterkeste å granske det selv.

PRESTER OG PROFETER

 Da synden kom inn i verden gjennom Adam og Evas ulydighet, førte 
dette til avstand i forholdet mellom menneskene og Gud, fordi synden 
kom mellom dem. Men i sin barmhjertighet hadde Gud en plan om 
å gjenopprette forholdet til menneskene. Han opprettet forskjellige 
pakter med Abraham, Moses og David opp gjennom historien, med et 
løfte om forsoning. I hver av disse paktene ble det satt inn prester og 
noen ganger profeter som mellommenn. Prestene representerte Guds 
folk, og de bar fram gaver og offer som botemiddel for folkets synder.5 
Profetene representerte Gud overfor folket, og de skulle tale og handle 
på Guds vegne. Prestene kom fra Levis stamme, som hadde fått tre 
ansvarsområder knyttet til identiteten sin: å bære Guds nærvær, tjene 
Herren og velsigne folket. 

5 Mos 10,8–9
På den tid skilte Herren ut Levis stamme til å 
bære Herrens paktkiste og til å stå for Herrens 
ansikt og gjøre tjeneste for ham og lyse 
velsignelse i hans navn, og det har de gjort til 
denne dag. Derfor fikk Levi ingen arv og del 
sammen med sine brødre. Herren er hans arv, 
slik Herren din Gud har sagt til ham.

  Det ble bygd et tabernakel som skulle romme Guds nærvær og 
herlighet gjennom paktkisten. Gud ga Moses spesifikke instrukser om 
hvordan det skulle bygges og drives. Det tjente som en skygge av det 
som er i himmelen.6  Bare prestene hadde lov til å gå inn i Det hellige 
rommet i tabernakelet, og bare øverstepresten kunne gå inn i Det 
aller helligste én gang i året.7 Guds nærvær var ikke så lett tilgjengelig, 
og det var veldig høyt aktet. 8

 
 I mange generasjoner måtte menneskene nærme seg Gud gjennom 
dette tabernakelet og prestene, helt til tiden var moden for å oppfylle 
løftet Gud hadde gitt. Gud ble selv menneske gjennom Jesus Kristus, og 
han ble det ultimate offer for fortidens, nåtidens og fremtidens synd 
gjennom sin død og oppstandelse. Jesus ble både vår øversteprest og 
den største profeten av dem alle, Messias. Ikke bare påtok han seg vår 
synd ved å representere folket, han gjenopprettet oss også til å stå i et 
rett forhold til Gud Fader, slik at vi kan ha en fortrolig relasjon til ham 
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9  Ef 2,6, 10Åp 5,9, 5,12

og høre hans stemme. Hvis dette ikke gir deg lyst til å tilbe ham, vet jeg 
ikke hva som skal til. Vi var døde i synden, men i Kristus Jesus har han 
reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med 
ham.9 
 
 Jesus ga oss tilgang til Guds nærvær. Det er grunnen til at det er så 
viktig at vi ikke glemmer den prisen som ble betalt, når vi tilber Gud. 
Nattverden er en så mektig del av tilbedelsen. Når vi gjør denne 
åndelige handlingen og tar del i hans kropp og blod, minner vi oss 
selv om hva han har gjort, og vi blir ett med ham i hans død og 
oppstandelse. Som vi kan lese i Bibelen og se av de ulike glimtene vi får 
av Himmelen, skal Jesus nå og for alltid tilbes som “Guds lam som ble 
slaktet”. 10

2.
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11 1 Kor 6,19, 12 5 Mos 10,8-9

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM: 

 Sørg for at du tar med sanger som leder forsamlingen i 
takknemlighet til å reflektere over Kristi soningsoffer på korset. Dette 
er nøkkelen til hans nærvær. Hvis vi bare synger sanger om Guds 
kjærlighet og våre egne følelser, eller vi synger om Guds storhet og 
majestet, men glemmer den største kjærlighetshandlingen på korset, 
så går vi glipp av poenget med tilbedelsen.   

 Jesus ble vår mellommann og kalte oss opp til seg, og han har nå 
gitt oss identiteten til å være prester, der kroppene våre er tempelet 
der Den Hellige Ånd skal bo.11  Ansvaret for å bære Guds nærvær, tjene 
Herren og velsigne folket er nå gitt til oss.12 

1 Peter 2,5
...og bli selv levende steiner som bygges opp 
til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og 
bær fram åndelige offer,som Gud tar imot med 
glede ved Jesus Kristus.

 
1 Peter 2,9
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig 
presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har 
vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, 
han som kalte dere fra mørket og inn i sitt un-
derfulle lys. 

 Siden Jesus betalte det ultimate offer, består vårt offer i dag av vår 
lovsang og det at vi gir livene våre til ham som hans prester.

Hebr 13,15
La oss da ved ham (Jesus) stadig bære fram for 
Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten 
av lepper som bekjenner hans navn.
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2.
 
 Han har også kalt oss alle – ikke bare profetene – til å representere 
ham på jorden som hans himmelske ambassadører (2 Kor 5,20). Gjennom 
Den Hellige Ånd kan vi høre hans stemme og velsigne mennesker ved å 
åpenbare Guds hjerte og vilje for dem. 

Apg 2,17
“I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg 
øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres 
sønner og døtre skal profetere, de unge skal se 
syn, og de gamle skal drømme drømmer.” 
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GUDS BARN

 Et annet viktig aspekt ved identiteten vår er at vi er Guds barn. Når 
vi får en genuin forståelse av at Gud er vår far, blir måten vi nærmer 
oss ham på, helt annerledes. Et barn kan komme og sitte på pappas 
fang uten å tenke noe mer over det, for det er jo pappa. Forholdet 
mellom foreldre og barn kan være lekent, men det er også dyp respekt 
der. Samtidig er det en relasjon der barnet er avhengig av far, fordi 
faren forsørger barnet og gir det verktøy for livet. Et barn får alt fra sine 
foreldre. Gud åpenbarer seg som en familie gjennom treenigheten – far, 
sønn og Den Hellige Ånd. Da Jesus vandret på jorden, viste han oss det 
ultimate eksempelet på hvordan vi kan ha en relasjon til vår himmelske 
far. Han inviterer oss inn i sin familie ved å adoptere oss som sine egne 
barn. Tilbedelsen vår til Gud blir mer personlig når vi ser ham som vår 
far. Uansett hvilket forhold du har til din jordiske far, så er vår himmel-
ske far en god far som ønsker å være nær barna sine. Han gir gode 
gaver, gir oss det vi trenger, og holder det han lover.  
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2.

1 Joh 3,1a
Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: 
Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!

Rom 8,15–16
Dere har ikke fått den ånden som slavene har, 
så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har 
fått 13 Ånden som gir rett til å være Guds barn, 
den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16 Ånden 
selv vitner sammen med vår ånd om at vi er 
Guds barn.

Jak 1,17
All god gave og all fullkommen gave kommer 
ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos 
ham er det ingen forandring eller skiftende 
skygger. 

 Visste du at den tilbedelsen vi kan gi som Guds barn, er 
noe selv ikke alle himmelens engler er i stand til å gi? Vi er de forløste. 
Englene kan ikke gi takksigelse og lovprisning som syndere som er 
frelst. De kan ikke kjenne og elske Jesus på samme måte som vi kan. 
Vår ynkelige lovprisning er det Gud lengter og higer etter. Hvis du er 
forelder og barnet ditt fargelegger en tegning, henger du den stolt opp 
på veggen. Andre kan se på den og bare se kruseduller og fargekaos, 
men du ser et mesterverk. Du ser barnets kjærlighet til deg. På samme 
måte er det med Gud når vi kommer til ham med de kaotiske livene 
våre, der fargestiftene har havnet utenfor streken på grunn av våre 
feil og mangler. Bare det at vi gir ham lovprisningsoffer gleder hjertet 
hans. Det står i Bibelen at “fra småbarns og spedbarns munn har du 
latt lovsang lyde”.13  Når vi kommer til ham som hans barn og priser ham 
som vår far, fryder han seg. Det er ikke kvaliteten på lovsangen eller 
musikken som rører hjertet hans, men ganske enkelt det faktum at vi er 
hans barn.  

13 Matt 21,16
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GUDS BRUD
 
 Det mest intime forholdet som finnes på jorden, er forholdet mellom 
mann og kone, som gjenspeiler den relasjonen Gud ønsker å ha til oss. 
Han kaller oss sin brud. Gud setter denne intime kjærligheten så høyt 
at den har fått sin egen bok i Bibelen, Salomos høysang, der denne 
siden av Guds kjærlighet kommer til syne gjennom Salomo. Når vi blir 
kjent med Jesus som den som elsker oss, fyller han rom i hjertene våre 
som ingen jordiske relasjoner kan fylle. Han ønsker å kurtisere oss med 
sin kjærlighet hvis vi gir ham lov. Han elsker å høre sangene som kom-
mer fra dypet av våre hjerter i tilbedelse når vi erfarer ham som vår 
brudgom. Jesus sier at han skal komme tilbake for å hente sin brud. 14  
og vi leser i Åpenbaringen om lammets bryllup der han blir forent med 
bruden, og vi skal tilbe ham i all evighet. 

Åp 19,6b–7
Halleluja! For Herren vår Gud, Den allmektige, 
er blitt konge! La oss glede oss og juble og gi 
ham æren! For tiden for Lammets bryllup er 
kommet. Hans brud har gjort seg i stand. 

Åp 22,17
Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den 
som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, 
skal komme, og den som vil, skal få livets vann 
som gave.

Ef 5,30–32
For vi er lemmer på hans kropp. “Derfor skal 
mannen forlate far og mor og holde fast ved sin 
kvinne, og de to skal være én kropp.” Dette er et 
stort mysterium;  jeg tenker på Kristus og kirken.

14  Joh 14,28
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2.
 
 Jeg tror kong David kjente på denne dybden av Guds kjærlighet da 
han skrev Salme 63 og beskrev sin lengsel.

Salme 63,2–8 

Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel 

tørster etter deg, min kropp lengter etter 

deg i et vannløst, tørt og utarmet land. I 

helligdommen skuet jeg deg, jeg så din makt 

og herlighet. For din miskunn er bedre enn 

livet. Mine lepper skal synge din pris. Slik vil 

jeg velsigne deg hele livet og løfte hendene i 

ditt navn. Jeg mettes som med fete retter, med 

jublende lepper priser jeg deg. Jeg tenker på 

deg der jeg ligger og hviler, og grunner på deg 

gjennom natten. For du har vært en hjelp for 

meg, jeg jubler i skyggen av dine vinger. Jeg 

holder fast ved deg, din høyre hånd har grepet 

meg.
 

 
 Etter hvert som vi fortsetter å søke ham og få større åpenbaring av 
hvem han er, oppdager vi mer av hvem vi selv er i relasjonen med ham. 
Vi bærer hans bilde, vi er hans kongelige presteskap, hans barn og 
hans brud. Hver type relasjon krever et kjærlighetssvar i tilbedelse.   
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KAMPEN OM VÅR TILBEDELSE

   Det kan være perioder i livet der vi ikke føler at vi er de Gud sier vi er. 
Fienden kan fylle hodene våre med løgner, skam og fordømmelse i et 
forsøk på å hindre oss i å gi alt til Gud. Hvorfor gjør han det? Fordi han 
prøver å stjele tilbedelsen vår. Da Jesus fastet i ørkenen, kom djevelen 
og fristet ham for å prøve å lokke Jesus til å tilbe ham.15  I himmelen, da 
djevelen var en erkeengel kalt Lucifer, prøvde han å tilrane seg Guds 
herlighet og få tilbedelse, så Gud kastet ham ut av himmelen.16  
Djevelen er en tyv. 17 I dag prøver han fortsatt å ta vekk tilbedelsen Gud 
fortjener fra oss, ved å lyve til oss. Han tar til og med sannheten og 
fordreier den så vi begynner å tro på det. Kanskje har du begått en feil, 
og djevelen forteller deg at du ikke fortjener noe som helst fordi du er 
en synder. Vi fortjener naturligvis ingenting, så ikke bit på den løgnen. I 
slike øyeblikk må vi minne oss selv om sannheten i Guds ord og det Gud 
sier. Vi får motta nåde og barmhjertighet fra en kjærlig far som ikke gir 
oss det vi fortjener, men gir oss det vi ikke fortjener. Husk at Gud verd-
setter deg så høyt at han satte sitt eget liv som prislapp på deg for å 
kunne få deg. Han fortjener hele deg, så forny sinnet ditt med 
sannheten og velg å gi deg selv til ham i tilbedelse. 

15  Matt 4,8–10, 16Es 28,1–17, Jes 14,12–15, 17Joh 10,10
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Bruk litt tid på egen hånd og tenk gjennom spørsmålene nedenfor. 
Del deretter tankene dine med de andre i gruppen.

Spørsmål til refleksjon og samtale: 

1.  Ta utgangspunkt i deg selv som tilbeder, og snakk med de andre i   
 gruppen om hvordan forståelsen av din egen identitet påvirker 
 tilbedelsen din. Diskuter både de positive og de negative 
 effektene av hva du tenker om deg selv.

2.  Hvilken identitet i relasjonen din til Gud som er nevnt i dette 
 kapittelet, har du størst åpenbaring og forståelse av? Hvilken   
 identitet trenger du større åpenbaring og forståelse av?

3.  Hvilke andre identiteter som er omtalt i Bibelen, men ikke er nevnt   
 i dette kapittelet, har Gud kalt oss til, og hvordan påvirker de 
 tilbedelsen og relasjonen vår til ham? 

Oppgaver: 

1. Les Salme 63 en gang til og mediter over den. Hvilke deler som   
 omhandler Davids forhold til Guds intime kjærlighet, taler 
 sterkest til deg? På hvilke måter kan du identifisere deg med   
 salmistens behov for nærhet til Gud? 

2. Vi har snakket om hvor verdifullt det er å forstå identiteten Gud   
 har kalt oss til, når vi nærmer oss ham i tilbedelse. Vi har tatt   
 for oss mange vers i Guds ord, og nå er det på tide å la Guds   
 ånd forsegle dem i hjertene våre. Sitt i stillhet eller sett på litt   
 instrumental musikk og bare la Den Hellige Ånd tale til deg 
 gjennom ordene du har lest. Kanskje vil Gud vise deg et bilde og   
 gi deg en dypere åpenbaring av identiteten din. Spør Den hellige   
 ånd om hvordan Gud ser på deg. La ham snakke til identiteten   
 din. Skriv ned det du får, så du kan huske det senere.  

2.
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3: Sannhet

Joh 4,23–24
Men den time kommer, ja, den er nå, da de 
sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. 
For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den 
som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

 
 Det Jesus forteller oss her, er hvilke tilbedere Far ser etter. Han sier at 
sanne tilbedere må tilbe i ånd og sannhet. I de to neste kapitlene skal jeg 
gå dypere inn i disse versene, og jeg vil begynne med hvordan vi tilber i 
sannhet. Jeg tror at det å tilbe i sannhet er todelt.
 
 For det første, når vi tilber Gud i sannhet, priser vi ham for sannheten 
om hvem han er. At han er god, at han er trofast, at han er kjærlighet, 
at han er Far. I disse versene omtaler Jesus Gud som Far. Jeg elsker at 
han åpenbarer for oss at Gud er familie. Vi tilber i sannhet når vi gir ham 
ære for den han er. Vi minner våre egne hjerter om den sanne naturen til 
vår gode Far. Vi løfter Guds ord og karakter opp, over våre egne følelser, 
humør og erfaringer.
 
 Dette er viktig fordi mange av sangene vi synger i dag, fokuserer mye 
på oss. Våre følelser er viktige for Gud, og er bra å uttrykke for ham, men 
de må ikke settes over Guds sannhet. Følelsene kan narre oss. Du føler 
kanskje ikke at Gud er nær, men det er han.
 
 Har du noen gang kommet til en lovsangssamling og ikke følt for å 
tilbe Gud? Det har jeg. Kanskje har du hatt en vanskelig dag, kanskje har 
du hodet så fullt av tanker at det er vanskelig å fokusere på ham. Men 
jeg kan love deg at det å prise Gud er akkurat det som skal til for å løfte 
deg ut av stress og bekymringer.
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 Jeg liker å tenke på lovsang og tilbedelse som et slags forstørrelses-
glass som vi kan bruke for å se nærmere på vår fullkomne Gud. Når vi 
fokuserer på ham i lovprisning, kommer vi tettere på hans hjerte og får 
se ting fra hans perspektiv. Når vi retter forstørrelsesglasset mot Gud, vil 
han oppleves stadig større for oss, mens vanskelighetene i livene våre 
vil oppleves mindre og mindre. Følelsene våre endrer seg, og vi får et 
nytt perspektiv på vår egen situasjon. Kanskje den ikke er så ille som 
vi trodde. Noen ganger er ikke følelsene mine med i tilbedelsen, men 
hvis jeg begynner å erklære sannheter om Guds godhet og trofasthet, 
flyttes fokuset bort fra meg selv. Da begynner det å strømme sann 
tilbedelse fra hjertet mitt.

1 https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1431&t=KJV 

3.
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FØLELSER

 Så til den andre halvdelen av det å tilbe Gud i sannhet: Å ta 
utgangspunkt i hvor hjertet ditt befinner seg akkurat nå. Gud ønsker 
at vi skal være ærlige og fortelle ham sannheten, ikke at vi skal dytte 
følelsene til side og bare si de rette tingene. Han vil ikke ha tomme ord, 
men autentisk tilbedelse. Fortell ham hvordan du egentlig har det. Husk 
at han er vår Far som virkelig bryr seg om oss.

 Kong David er den som har flest salmer i sitt navn. Han var et godt 
eksempel på det å tilbe i sannhet. Han var ærlig om følelsene sine og 
omstendighetene i livet, og rettet noen ganger anklagende spørsmål 
mot Gud når han selv hadde det vanskelig. Gud er ikke redd for å høre 
hvordan du har det. Han setter pris på det. Men nesten alle 
Davidssalmene begynner eller slutter med å erklære Guds kjærlighet, 
godhet eller trofasthet, som en påminnelse til seg selv om sannheten 
om hvem Gud er. David talte til sin egen sjel, som bærer på tanker og 
følelser, og oppfordret sjelen sin til å prise Gud.
 
 I Salme 103,1–5 kan vi lese at David taler til sin egen sjel, og minner 
seg selv om alle grunnene til at Gud er verdig hans lovprisning:

Velsign Herren, min sjel!
Alt som i meg er,

velsign hans hellige navn.

Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.

Han tilgir all din skyld
og leger alle dine sykdommer.

Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med barmhjertighet 

og kjærlighet.

Han metter ditt liv med det gode,
du blir ung igjen som ørnen.
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 Når du ikke føler for å tilbe, kan du følge Davids eksempel og tale 
til følelsene dine. Minn deg selv på hva Gud har gjort. Begynn å takke 
ham. Løft hendene som et takkoffer og la hjerte og følelser følge etter. 
Det er helt i orden, du trenger ikke å vente på hjertet eller følelsene for 
å tilbe Gud. Det betyr ikke at du bare later som du tilber. Sannhetene 
om Gud er jo like sanne, så bare syng dem ut og hold fokuset på 
sannhetene, sånn at hjertet ditt kan respondere på dem.
 
 Det er aldri lurt å bare bygge på de gode følelsene. Hvis et 
ekteskap bare har varme følelser som fundament, da står man på 
svært utrygg grunn. Noen ganger føler du virkelig ikke for å vaske 
opp etter middagen, men gjør det likevel, av kjærlighet til ektefellen 
din. Kjærlighet er et valg, ikke bare en følelse. Jeg har sans for det Kris 
Vallaton sier om dette: «Følelser er gode tjenere, men dårlige herrer.» 
Sånn er det også med vår relasjon til Gud. Følelsene er viktige, og kan 
hjelpe oss å uttrykke kjærlighet til Gud, men de må ikke få lov til å 
definere vår kjærlighet eller relasjon til Gud.

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM:

 Når vi leder mennesker i tilbedelse, er det viktig å være oppmerksom 
på at vi ikke bare er forsangere. Lovsangsledere skal hjelpe mennesker 
med å møte Gud og gi ham respons fra hjertet. Dette må være ekte. Vær 
bevisst på hvem du leder. Når dere synger sanger som uttrykker følelser, 
pass på at folk kan ta del i sangen og mene det de synger. Du bør for 
eksempel være forsiktig med å synge sanger som handler om å føle seg 
nedslått og fortapt, selv om tonen i sangen etter hvert snur. Det kan være 
mennesker til stede som ikke klarer å sette seg inn i den opplevelsen. 
Kanskje hadde de en fantastisk dag, helt til du prøvde å få dem til å 
synge om dyp fortvilelse. Det motsatte er også sant. Noen sanger setter 
ord på en dyp, intim relasjon til Gud, og det kan være mennesker til 
stede som ikke klarer å følge deg i sangen. Da er det lovsangslederens 
oppgave å hjelpe dem. Fortell litt mer om hva sangen handler om, og be 
dem synge den som en bønn til Gud. Ikke la dem føle seg utenfor. Hjelp 
dem til å delta i tilbedelsen uten å føle seg falske.
 
 Når du velger sanger, legger du til rette for en dialog mellom Gud og 
hans menighet. Begynn med noen sanger som fokuserer på sannheter 
om ham, før du leder i sanger som handler om oss som menighet og 
responsen fra våre hjerter. Veksle litt mellom de ulike typene, og benytt 
deg av det privilegiet det er å skape en vakker tilbedelsesreise gjennom 
sang.

3.
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HJERTESPRÅKET

 Når vi tilber i sannhet, er språk også en viktig faktor. Språket hjelp-
er oss med å tilbe med ord vi forstår med hjertet. Når jeg har besøkt 
ulike steder i Norge og i andre land, har jeg lagt merke til at mange 
menigheter hovedsakelig bruker et vestlig lydbilde og synger sanger 
på engelsk. Det kan være populære sanger, men de gjenspeiler ikke 
nødvendigvis kulturen eller hjertespråket og morsmålet til folket. Det 
engelske språket har mange ord som kan uttrykke ting annerledes 
enn på norsk, men det motsatte er også sant. Jeg elsker skattene i det 
norske språket og betydningen bak ordene. Norsk har for eksempel 
flere forskjellige ord for ulike grader av kjærlighet, der engelsk bare har 
ordet «love». Ikke undervurder rikdommen i ditt eget språk.
 
 Gud skapte det norske språket for at det skal bli hørt. Han liker det. 
Han skapte nasjoner med sine ulike, unike lyder, smaker og farger for å 
reflektere ulike aspekter av hans herlighet. Vi har en så stor Gud med 
mange forskjellige sider og fasetter av skjønnhet som han ønsker at 
hans kropp skal reflektere. Hvis en kroppsdel prøver å oppføre seg som 
en annen kroppsdel, så får vi ikke erfare den sanne skjønnheten og 
funksjonen som hver del av kroppen var ment å skulle ha. Det er på 
samme måte med vår tilbedelse. Hvis alle i Norge synger flere sanger 
på engelsk enn på norsk, får ikke Gud se eller høre uttrykk for denne 
nordiske delen av skaperverket. Noen skammer seg kanskje over lyd-
bildet eller språket sitt, men dette er en del av tilbederens identitet. Du 
trenger ikke å skamme deg over din egen skjønnhet.
 
 Jeg var på en konferanse en gang der lovsangsteamet ledet 
forsamlingen i en populær, engelsk lovsang. Men teksten var så 
poetisk at selv folk med engelsk som morsmål kunne hatt vansker med 
å henge med. Jeg lurte på hvor mange som virkelig forstod hva de 
sang.
 
 Sanger på engelsk kan utløse mektig tilbedelse når folk forstår 
engelsk godt, men min erfaring er at de sterkeste øyeblikkene nesten 
alltid oppstår når man synger på hjertespråket. Hvorfor er det sånn? 
Jeg tror det er fordi tilbederens egen identitet kommer til uttrykk, og 
Gud elsker å høre det ekte uttrykket fra våre hjerter. Når alle i rommet 
kan koble seg på teksten i sangen, oppleves Guds nærvær mye sterk-
ere. Alle kan se gjennom forstørrelsesglasset og sammen se Gud tyde-
lig. Når det skjer, kan alle være hjertens enige om akkurat det aspektet 
ved Gud vi lovpriser ham for. Enheten manifesteres i hans nærvær.
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Salme 34,4
Pris Herren sammen med meg, la oss ære hans 
navn! 

(Det hebraiske ordet for “pris” i dette verset er 
“gadal”, som betyr “å forstørre”1 .)

    

Matteus 18,19–20
Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her 
på jorden blir enige om å be om noe, hva det 
enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For 
hvor to eller tre er samlet i mittnavn, der er jeg 
midt iblant dem.

 Når du kan tilbe i en slik enhet, kan du glede deg over mulighetene 
som ligger foran deg. Vi skal se nærmere på kulturelle uttrykk i tilbedelse 
i et annet kapittel, for jeg tror det er viktig for Gud når vi tilber ham i 
sannhet.
 

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM:

 Å velger ut sangene som skal synges i menigheten er en viktig oppgave. 
Du har en viktig rolle, for du legger ord på folks lepper. Du er med å velge 
hva de sier til Gud. Det er viktig at vi leder folk inn i sanger som de kan koble 
seg på. Da må teksten være forståelig, relevant for deres liv og uttrykke med 
ord noe de kan ta del i med hjertet. Da er det vesentlig å synge på sitt eget 
språk. Jeg mener ikke at det er feil å bruke engelske sanger, for alle språk 
uttrykker ord og konsepter på ulike måter, og dette kan være nyttig i tilbe-
delsen. Men jeg ville unngått en overvekt av sanger på engelsk, med mindre 
menigheten din er multikulturell, og engelsk er det samlende språket. Dette 
sier jeg, som er en amerikansk, engelsktalende lovsangsleder. Når jeg leder 
lovsang i Norge, tenker jeg på menneskene jeg leder, ikke bare på meg selv. 
Målet er å hjelpe dem å uttrykke en sann tilbedelse fra sine hjerter. Derfor 
prøver jeg å bruke minst 75–80 % norske sanger.
 
 Kanskje finnes det en sang på engelsk som har et sterkt budskap du 
ønsker å lede forsamlingen i, men du finner ingen sang på norsk med det 
samme budskapet. Det har jeg forståelse for, men da vil jeg gjerne utfordre 
deg til å skrive en ny sang. Du har funnet en mulighet til å la kroppen i Norge 
få del i en åpenbaring av Gud ved å skrive en ny sang.

3.

1 https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1431&t=KJV 
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 En annen side ved hjertespråket er å kommunisere til Gud det som 
ligger deg på hjertet. Når vi tilber Gud, handler det ikke bare om å synge 
sanger. Jeg vil oppfordre deg til å se forbi ordene på skjermen og synge 
fra hjertet, kanskje til og med synge din egen sang. Hvis vi bare synger 
teksten som står på skjermen, blir det som å kjøpe et gratulasjonskort 
med en ferdigskrevet hilsen og bare skrive navnet sitt under. Det krever 
ikke mye omtanke. Jeg tror at Gud ønsker seg en personlig hilsen i kortet. 
Han ønsker at vi fyller ut litt mer enn bare de ferdige ordene, fordi han vil 
ha hjertene våre. I familien min streker vi under ord i gratulasjonskortene 
både en og to ganger, for å vise at vi virkelig mener det som står der. 

 Noen mennesker har vanskelig for å sette ord på følelsene sine både 
overfor Gud og sine medmennesker. Derfor kan ferdigskrevne sangtekster 
være nyttig for å kommunisere det som rører seg i hjertet. Hvis du har det 
på denne måten, vil jeg oppfordre deg til å finne en måte å “understreke” 
betydningen av ordene til Gud på når du synger lovsanger. Du kan for 
eksempel løfte hendene mens du synger. Eller du kan prøve å se for 
deg det du synger om, og la ordene komme fra hjertet. Men jeg vil også 
oppmuntre deg til å prøve å synge fritt fra hjertet til Gud.
 
 

 Så når du synger en sang som «Stor er din trofasthet», tenk på alle 
gangene han har vist deg at han er trofast, og begynn å takke ham 
og synge med dine egne ord hva hans trofasthet betyr for deg. Bruk 
instrumentalpartiene i sangene til å synge en hjertesang eller meditere 
over Guds karakter. Kanskje du ikke er så veldig musikalsk og synes det er 
vanskelig å dikte opp egne sanger. Da kan du begynne med å synge et 
helhjertet “takk” mens du tenker på noe du er takknemlig for. Begynn med 
å synge to toner frem og tilbake, eller prøv å følge melodien som blir spilt. 
Det trenger ikke å være noe spektakulært. 
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 Vi leser mange steder i Bibelen om behovet for en ny sang, eller at den 
bobler opp som en respons på noe Gud har gjort. Her er et par eksempler. 

Salme 96,1

Syng for Herren, syng en ny sang. Syng for 
Herren, all jorden!

Salme 98,1

Syng en ny sang for Herren, for han har gjort 
under! Hans høyre hånd og hellige arm har gitt 
ham seier.

Salme 40,4

Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår 
Gud.

 Hva om lovsangslederen leder deg i en sang du føler at du ikke kan 
synge med oppriktighet? Kanskje er det en sang som handler om følelser, 
men du kjenner deg ikke igjen i ordene. Kanskje er det en sang med ord 
som du ikke helt forstår. Da vil jeg oppmuntre deg til ikke bare å sette deg 
ned og koble ut, men å synge dine egne ord som du kan stå for fullt og helt. 
Still inn hjertet ditt på noe som du faktisk kan respondere til Gud på. Eller 
gjør sangen om til en bønn om at du ønsker å føle det ordene beskriver. 
Vær sannferdig i tilbedelsen ved å synge din egen sang.

 Vi kan oppsummere dette kapittelet i disse to utsagnene om hva  
tilbedelse i sannhet er: 
 
 1. Å tilbe i sannheten om Guds natur og karakter som vi finner i   
       Guds ord. 
  
 2. Å tilbe oppriktig og sannferdig ut fra forståelsen i hjertet. 
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Bruk litt tid på å tenke gjennom spørsmålene nedenfor, 
og del deretter refleksjonene dine med resten av gruppen. 

Spørsmål til refleksjon og samtale

1.  På hvilken måte har følelser spilt en rolle i din tilbedelse til Gud? Har du   
 vært for avhengig av dem, eller har de tjent deg godt i 
 relasjonen din til Gud?

 Diskuter hvilken rolle følelser skal ha i tilbedelsen, og hva du gjør når du   
 ikke føler noe. Er det noe du vil gjøre annerledes fra nå av?

2. Hvordan er din erfaring med å bruke norsk språk i tilbedelsen? 
 Prioriterer du å bruke norsk, eller har du en tendens til å bruke 
 engelske sanger? Hvorfor? Er det noe du vil endre på i forbindelse med å   
 bruke morsmålet i tilbedelsen?

3. Har du hjertet ditt i tilbedelsen, eller følger du bare en oppskrift? Har   
 du uttrykt tilbedelse med dine egne ord, eller følger du bare ordene   
 på skjermen? Føles det rart å synge med dine egne ord, eller faller det   
 naturlig for deg å synge en sang fra hjertet?

Oppgaver: 

 Finn en lovsang på ditt eget språk som du forstår og kjenner en tilknytning  
 til. Begynn å synge sangen, og tenk etter hva som gjør at du kobler deg på  
 budskapet i teksten. Så begynner du å synge med dine egne ord, og gjør   
 det til en personlig sang fra ditt hjerte til Gud.

FOR LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM:

Se på de tidligere settlistene dine, og gå igjennom disse spørsmålene:

•  Hvor mange sanger handlet om Gud, og hvor mange handlet om oss?   
 La du opp til en fin dialogreise mellom sangene? Hva ville du gjort
 annerledes?

• Hvor mange sanger var på norsk, og hvor mange var på  engelsk eller   
 andre språk? Heller du mot å bruke ett språk mer enn andre?

•  Se på sangtekstene. Er ordene relevante for menneskene du leder? Når det  
 gjelder sangene som handler om at vi responderer til Gud, kan alle forstå   
 hva de synger – og mene det? 
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4: Ånd
Joh 4,23–24
Men den time kommer, ja, den er nå, da de 
sannetilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. 
For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den 
som tilberham, må tilbe i ånd og sannhet.

 Jesus sier her at vi må tilbe i ånden fordi Gud er ånd. For å tilbe i 
ånden må vi derfor kjenne og forstå hvem Gud er som ånd. La oss ta et 
øyeblikk til å se på Den Hellige Ånds natur i Guds ord.  Det er mange 
skriftsteder om Den Hellige Ånd, men vi skal bare ta for oss noen få av 
disse. 

ÅNDENS NATUR

Ånden er Gud som lever i oss.  

1. Joh 4,13
At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han 
har gitt oss av sin Ånd.

Ånden er sannhet, og den lærer oss, leder oss, minner oss på og    
åpenbarer for oss det Faderen sier. 

Joh 14,16.26
Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en 
annen talsmann, som skal være hos dere for 
alltid: sannhetens Ånd… 
Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Far skal 
sende i mitt navn, skal lære dere alt ogminne 
dere om alt det jeg har sagt dere. 

Joh 16,13–15
Men når sannhetens Ånd kommer, skal han 
veilede dere til hele sannheten. For han skal 
ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og 
gjøre kjent for dere det som skal komme. Han 
skal herliggjøre meg, forhan skal ta av det som 
er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min 
Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av 
det som er mitt, og forkynne det for dere. 
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Ånden opererer gjennom kjærlighet

Gal 5,22–23
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse.

Rom 5,5
Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er 
utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han 
har gitt oss.

2 Tim 1,7
Ånden gir oss kraft til å representere Ham på 
jorden For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 
motløs;vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og 
visdom. 

Luk 24,49
Og se, jeg sender over dere det som min Far 
har lovet.Men dere skal bli i byen til dere blir 
utrustet med kraft fra det høye.

Luk 24,52–53
De falt på kne og tilba ham. Så vendte de 
tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de 
stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Ånden deler ut gaver til Kristi kropp

1 Kor 12,7–11
Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik
 at det tjener til det gode. For ved én og samme 
Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å 
formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en 
spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å 
helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får 
den gave å tale profetisk, en annen å bedømme 
ånder, én får ulike slag av tungetale, og en 
annen kan tyde tungetale.Alt dette gjør den ene 
og samme Ånd, som deler ut sine gaver til 
hver enkelt slik han vil. . 
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Ånden gir oss nytt liv, frelsesvisshet og identitet som Guds barn 

Rom 8,11.14–16

Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom 
hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus 
opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp 
liv ved sin Ånd, som bor i dere. Alle som drives 
av Guds Ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått 
den ånden som slavene har, så dere igjen skulle 
være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir 
rett til å være Guds barn, den som gjør at vi 
roper: : «Abba, Far!»  Ånden selv vitner sammen 
med vår ånd om at vi er Guds barn. 

 Ånden spiller en stor rolle i tilbedelse. Når vi tilber Gud i sannheten 
om hvem han er, gir Ånden oss større åpenbaring om denne sannheten, 
og han tar oss dypere inn i relasjon til ham. Han taler til oss mens vi 
tilber. Gud nyter å ha fellesskap med sine barn og få vise oss stadig mer 
av hvem han er. Fordi Den Hellige Ånd bor i oss, får vi snakke med Gud, 
lytte til hans hjerte, se gjennom hans øyne og høre hans stemme. Likevel 
må vi lytte og være oppmerksom på hva Den Hellige Ånd gjør, hvis ikke 
tilber vi egentlig ikke i Ånden. 

 Vi erfarer Guds nærvær når vi tilber i Ånden. Da er ikke lenger 
lovsangen enveiskommunikasjon, men toveiskommunikasjon – en 
dialog med Gud gjennom hans ånd.  Dette kan se ulikt ut for ulike 
mennesker. Noen synes det er lett å oppleve kontakt med Den Hellige 
Ånd, mens andre synes det er vanskelig. Dette henger sammen med 
ulike personligheter og hvordan vi er skrudd sammen. Dette skal vi 
snakke mer om i et senere kapittel. Men alle som har Jesus som herre 
og frelser, kan høre Guds stemme og samhandle med hans ånd. Jesus 
sier i Johannes 10,27: “Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, 
og de følger meg.” Det kan være du trenger å prøve deg litt fram for å 
finne ut hvordan du kan kjenne igjen Den Hellige Ånds stemme. Du kan 
alltid teste stemmen ved å spørre deg selv hva som er fruktene av den. 

 Når du synger en lovsang, så vær oppmerksom på Den Hellige 
Ånd. Prøv å se for deg det du synger. Hvis du synger om Guds godhet 
– for eksempel “Du er god, du er god, og din nåde varer evig” – kan du 
tenke gjennom hvordan hans godhet kommer til syne i ditt eget liv. Se 
for deg en gang du erfarte at Gud er god, og begynn å takke ham for 
dette mens du synger. Når jeg tilber Gud for hans godhet, kan jeg for 
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eksempel begynne med å takke ham for at jeg får være hans barn, 
og meditere over hva dette innebærer, mens jeg synger. Jeg kan bli 
værende i dette bildet en stund, eller jeg kan få en trang til å begynne 
å takke ham for hans kjærlighet og måten han har vist meg denne 
kjærligheten på. Jeg kan også takke ham for alle velsignelsene i livet 
mitt, og tenke på løftene han har oppfylt. Kanskje blir jeg også minnet 
om de vanskelige stundene han har hjulpet meg igjennom. Det finnes 
så mange aspekter ved hans godhet du kan grunne på mens du 
synger.
  
 Når du gjør dette, gir du Gud et tomt lerret han kan male på. Da 
kan han ta deg dypere inn i bildet og tale til deg gjennom fantasien 
din. Ja, Gud kan tale til deg både gjennom tankene dine og gjennom 
fantasien. Han lever tross alt i deg. Gjennom det bildet kan du få dypere 
forståelse, visdom og åpenbaring om en situasjon eller en side ved Gud 
som du ikke kunne tenkt ut selv. Husk at Den Hellige Ånd bor i deg, og 
hans natur er å lære deg, minne deg på og åpenbare Fars hjerte og 
vilje for deg. 

GUD SYNGER

 Når du tilber i Ånden, så vær oppmerksom på Guds nærvær. Når vi 
overøser ham med vår kjærlighet gjennom sang, så overøser han oss 
tilbake igjen med sin kjærlighet. I Sefanja 3,17 står det: 

 “Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. 
Han fryder og gleder seg over deg og viser deg 
på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med 
fryd.” 

 Er ikke det nydelig? Gud synger over oss. Lovsang handler ikke bare 
om at vi synger til ham. Hvor ofte går vi ikke glipp av dette? Vi fortsetter 
med våre programmer og lovsangslister, og så glemmer vi at Gud også 
vil si noe. Vi tilber ikke virkelig i Ånden når vi ignorerer ham. Det er så 
synd at vi ikke lytter til Fars sang over oss. Når vi gir rom for Guds ånds 
virke i lovsang, så forvandler han oss. Han gir oss åpen-
baring, helbreder og taler sannhet, og han gir oss en smak av 
himmelen på jorden. 
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LYDIGHET

 Vi tilber i Ånden ved å lytte og respondere på Den Hellige Ånd. Når 
du tilber og kjenner at du blir ledet av Ånden til å knele, så gjør det. Når 
du hører hans stemme og han ber deg løfte opp hendene til ham, så 
gjør det, og ikke la deg stoppe av menneskefrykt. Lydighet er tilbedelse. 
For å kunne være lydig må vi høre hva han sier, og se hva han gjør.  
Jesus sa: “Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.” 1 

 Noen ganger er ikke vår tilbedelse bare for Gud. Gud kan bruke vår 
lydighet i tilbedelse til å påvirke andre i rommet, og noen ganger til og 
med hele rommet. 
 
 For noen år siden da jeg ledet en lovsangsskole i Texas, opplevde 
vi noe spesielt i lovsang en dag. Det var en tam atmosfære i rommet, 
elevene var trøtte og responderte lite i lovsangen. Plutselig begynte en 
av dem å danse. Han var en stille og veldig beskjeden gutt, men i det 
øyeblikket tilba han Gud av all sin kraft gjennom denne dansen. Jeg 
skjønte at dette ble gjort i lydighet og at det var et offer for ham, for 
det var veldig ulikt hans normale oppførsel. Da han tok dette skrittet 
i lydighet mot Gud og danset, så lettet hele atmosfæren i rommet, og 
tilbedelsen endret seg. Andre fikk da mot til å følge hjertet og danse 
med hele seg. Det ble forløst en frihet, og alle i rommet feiret Jesus i 
tilbedelse. 

 Du kan aldri vite hva som skjer med den åndelige atmosfæren når 
du er lydig mot Gud i tilbedelse. Du kan spørre ham hva hensikten er, så 
kan det være han forteller deg det. Da kan du bevisst samarbeide med 
Gud i tilbedelse for å oppnå den hensikten, og påvirke atmosfæren 

  1Johannes 14,15
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rundt deg. Men andre ganger får man ikke vite hva intensjonen er. 
Da blir du testet i om du elsker Gud høyt nok til å være lydig og ofre 
din egen verdighet. Det har skjedd med meg mange ganger. En gang 
mens jeg tilba, følte jeg at Den Hellige Ånd sa jeg skulle legge meg ned 
og ta 10 armhevinger for ham. Jeg var i et rom fylt av sterke troende, 
men også store ledere. Først nølte jeg fordi jeg visste at det ville se 
tåpelig ut. Men hjertet mitt fortsatte å hamre, og jeg har erfart at når 
det skjer, så er det meningen at jeg skal gjøre det. Så jeg la meg ned 
og tok armhevingene, og så satte jeg meg på kne så det ikke skulle bli 
så tydelig hva jeg gjorde. Da hørte jeg at han hvisket til meg på nytt: 
“Vil du gi meg ti til?” Jeg måtte le inni meg, for jeg skjønte at Gud testet 
meg. Elsket jeg Ham nok til at jeg kunne se tåpelig ut for å være lydig 
mot ham i tilbedelse? Jeg gjorde det. Jeg valgte ham framfor det folk 
tenkte om meg. 

 Jeg hørte en gang en historie om en kristen som gikk nedover gaten, 
og følte at Den Hellige Ånd ville han skulle slå hjul midt på veien. Han 
var sikkert nølende i starten, men han adlød, og det så nok ganske rart 
ut. Etterpå kom det en fremmed opp til ham og spurte ham hvorfor han 
hadde slått hjul. Den kristne mannen forklarte at han opplevde at Gud 
sa han skulle gjøre det. Den fremmede fortalte at han skulle til å ta livet 
sitt, og at han hadde bedt en siste bønn i fortvilelse: “Gud, hvis du finnes, 
og du ikke vil at jeg skal gjøre dette, så få noen til å slå hjul i gaten 
akkurat nå.” For et livsforvandlende øyeblikk! Den kristne mannens 
lydighet reddet den andre mannens liv. 

 Jeg lurer på hvor ofte Gud ønsker å gjøre noe gjennom oss, men vi 
ikke følger med. Tilbedelse i Ånden er ikke reservert for menighetslivet. 
Det handler om å la Gud virke gjennom oss i hverdagen for å gi 
menneskene rundt oss en åpenbaring av Far. 

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM: 

 Når vi lærer oss å følge Guds ånds ledelse i våre personlige liv i 
tilbedelse, så vil vi ha en større frimodighet til å følge hans ledelse når vi 
leder lovsang i menigheten. Det tar tid å vokse i dette, og det krever tid 
for lovsangsteamet å øve på å være ledet av Den Hellige Ånd
sammen. 



54 55

SYNGE I ÅNDEN

 Et annet aspekt ved tilbedelse i ånden, er å synge i ånden. 

1 Kor 14,15
Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med 
ånden, men også med forstanden; jeg 
skal lovsynge med ånden, men også med 
forstanden. 

 Dette verset forteller oss at ett aspekt ved å synge i ånden går ut 
over vår forstand og forståelse, og gjør at Ånden kan synge for oss. På 
samme måte som Paulus snakker om at Ånden går i forbønn for oss, 
kan Ånden også synge for oss.  

Rom 8,26
På samme måte kommer også Ånden oss til 
hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be 
om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn 
for oss med sukk uten ord. 

 Dette kan komme til uttrykk i form av å synge i tunger på ukjente 
språk, men det kan også innebære å synge melodier fra hjertet som 
ord ikke kan uttrykke. Efeserbrevet sier det slik:

Ef 5,18–19
“... bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la 
salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng 
og spill av hjertet for Herren.” 

(En engelsk oversettelse uttrykker dette verset 
som “Syng og lag melodier til Herren fra 
hjertet”.)

 Det er en veldig personlig del av din tilbedelse til Far når sangen 
flyter fritt fra ånden din. Dette er ikke noe vi alltid kan øve oss opp til, 
det bare strømmer gjennom deg når du overgir deg helt til Gud og 
åpner hjertet ditt for Ham.  
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 Har du noen gang opplevd at noen begynte å synge spontant 
under lovsangen og fikk andre med seg i en så vakker harmoni at det 
nesten virket innøvd? Det er Guds ånd i aksjon som synger gjennom 
Guds folk. Når alle synger i ånden, blir vi omgitt av himmelens atmos-
fære som åpner veien slik at Åndens gaver kan komme til uttrykk og 
velsigne kroppen. Mange kan oppleve at de får et profetisk ord, et syn, 
et kunnskapsord, helbredelse eller noe fra Ånden som er ment for deg 
selv eller andre. 

 Da vi reiste rundt med lovsangsskolen og Disciples of 
Worship-teamet til ulike steder i Norge, opplevde vi dette mange 
ganger. Jeg kommer aldri til å glemme noe som skjedde da vi var på en 
konferanse i Nord-Norge. Under lovsangen fikk Ånden rom til å virke, og 
en av lederne fikk et kunnskapsord til en som befant seg i rommet, med 
konkrete detaljer om vedkommendes liv og at denne personen var på 
søken etter sannheten. En ung mann som kalte seg ateist på det 
tidspunktet, følte en dragning fra Guds ånd da han innså at det var 
ham lederen snakket om. Han følte seg sett av Gud, og det endte med 
at han ga livet sitt til Jesus samme kveld. Jeg holdt kontakten med 
denne mannen i mange år etterpå, og han fortsatte ikke bare å følge 
Jesus, han ledet også flere andre til tro. Han ga også sine musikalske 
evner til Gud ved å bruke dem i lovsang. Dette er et eksempel på 
frukten av å tilbe i Ånden.  

 Vi kan oppsummere dette kapittelet om tilbedelse i Ånden med å 
si at det handler om å overgi seg til Gud og åpne hjertet sitt for ham 
under tilbedelsen. Vi lytter til hans ånd, og vi responderer på hans inn-
spill. For noen kan det være veldig uvant å skulle samarbeide med Den 
Hellige  Ånd når de tilber, og bare tanken på å løfte hendene under 
lovsangen kan virke skremmende. Det er helt greit. Begynn i det små. 
Husk at Den Hellige Ånd vil veilede deg og hjelpe deg, slik at du får mot 
nok til å følge ham. Kanskje jobber du med å lære deg å kjenne igjen 
Den Hellige Ånds stemme i hverdagen. Jeg vil oppmuntre deg til å være 
modig og respondere når du tror du hører fra Gud. Den eneste måten 
å lære dette på, er ved å prøve det ut. Men du trenger ikke å vente på 
at Den Hellige Ånd skal lede deg til å løfte hendene under lovsang. Det 
kan du gjøre som et tegn på at du tror på ham. Vi skal se mer på ulike 
former for tilbedelse i Bibelen i de neste kapitlene.
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Bruk litt tid på å tenke gjennom disse spørsmålene, og del deretter  
refleksjonene dine med de andre i gruppen. 

Spørsmål til refleksjon og samtale:

1. Vi har sett litt på de ulike aspektene ved Den Hellige Ånds natur.   
  Hvordan har du erfart Den Hellige Ånd i ditt eget liv?     
 Fortell de andre i gruppen om erfaringene dine og hva du gjerne   
 skulle opplevd mer av. 

2. Lydighet er en nøkkel ved det å tilbe i ånden. Vi må lytte og  
 respondere på Den Hellige Ånd. På hvilke måter har du praktisert   
 dette i livet generelt og i tilbedelse og lovsang? Finnes det konkrete  
 ting du føler hindrer deg i å lytte og respondere på Den Hellige Ånd 
 når du tilber? 

3. Har du opplevd den himmelske atmosfæren når alle synger i Ånden?  
 Fortell de andre i gruppen hva som skjedde, og hvordan Gud betjente   
 deg eller brukte deg til å betjene andre gjennom Den Hellige Ånd. 

Oppgaver: 

1. Sett på litt lovsangsmusikk eller instrumental musikk og tenk på en  
 konkret egenskap ved Gud. Fokuser på denne egenskapen, og se   
 for deg hvordan den kommer til uttrykk i ditt eget liv. Begynn å   
 takke ham med dine egne ord. Åpne hjertet ditt for ham og lytt. La   
 Den Hellige Ånd tale til deg og vise deg Fars vilje. Vær oppmerksom  
 på innspill fra Den Hellige Ånd om hvordan du kan respondere i   
 tilbedelse, og gjør det. 

2. Vi ønsker å tilbe i Ånden gjennom måten vi lever på også. Vær 
 oppmerksom på Den Hellige Ånd og hans ledelse når du er på 
 bussen, går nedover gaten, er på jobb eller på skolen. Utfordre deg   
 selv til å ta steg i lydighet, selv om du ikke er 100 % sikker på at det   
 er Gud som taler til deg. Det er ved å ta skrittet og prøve deg fram   
 at du lærer å gjenkjenne Den Hellige Ånds stemme. 

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM: 

 Bruk litt tid neste gang dere øver sammen, og fokuser på Den  
hellige ånd. Bruk en av sangene og skap rom i sangen til å øve på å 
synge og spille i Ånden. Øv på hans nærvær. Jo mer samstemt dere er 
med Guds ånd i lovsangen, jo enklere blir det å spre en atmosfære av 
hans nærvær i fellesskap, og lede andre inn i denne atmosfæren. 
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5: Tilbedelse har et uttrykk 
 Som jeg allerede har nevnt, er tilbedelse å gi Gud verdi, og prisen på 
tilbedelsen gjenspeiler hvor høyt vi verdsetter ham. Tilbedelse kommer 
synlig til uttrykk. Jeg synes forfatteren og lovsangslederen ved Gate-
way Church, Zach Neese, forklarer det så fint. Han sier: “Tilbedelse er 
kjærlighet som uttrykkes på Guds måte.”  
 
 Den unnskyldningen jeg ofte får servert når noen ikke føler for å 
delta i lovsangen, er at “Gud ser hjertet mitt”. Og det gjør han så 
absolutt! Det er der tilbedelsen begynner, men den skal ikke slutte der. 
Tilbedelse og lovsang er uttrykksformer. Over 55 % av kommunikasjo-
nen mellom oss mennesker skjer gjennom kroppsspråket, så burde vi 
ikke bruke kroppen også når vi kommuniserer vår kjærlighet til Gud? 
 
 Hvis noen sier noe fint til deg, men ansiktsuttrykket eller 
kroppsspråket signaliserer noe annet, da kan det være vanskelig å tro 
på det som blir sagt, eller ta det alvorlig. Når vi tilber Gud med ord, 
hvordan kommer de ordene rent fysisk til uttrykk?

  I Romerne 12,1 oppfordres vi til å bære kroppene våre fram for Gud 
som en åndelig gudstjeneste. 

“Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, 
søsken:  Bær kroppen fram som et levende og hellig 
offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige 
gudstjeneste.”

 Mange argumenterer med at de ikke er komfortable med å bruke 
kroppen i tilbedelsen, og at de bare kan sitte og tilbe Gud i hjertet. 
Tilbedelse begynner kanskje i hjertet, men det må komme til uttrykk 
på et eller annet vis. Tro uten gjerninger er en død tro. Tilbedelse uten 
kjærlighet er død tilbedelse. Kjærlighet uten uttrykk og lydighet er død 
kjærlighet. 

 Tenk på hvordan dette ser ut i mellommenneskelige relasjoner. For 
et barn er det utrolig viktig å få klemmer, kyss og bekreftende ord fra 
foreldrene for at det skal føle seg elsket. Og en ektefelle trenger ikke 
bare å høre løfter som blir avgitt på bryllupsdagen, men se ulike uttrykk 
for kjærlighet hver eneste dag. Slik er det også med Gud. Gud er ikke et 
energifelt høyt oppe på himmelen. Han er en person. Han er vår Far, og 
han lengter etter å se fysiske uttrykk for vår kjærlighet til ham. 
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 Det handler ikke bare om å bruke kroppen i lovsangen. Det er fullt 
mulig å bevege seg uten at hjertet er rettet mot Gud i det hele tatt. 
Det er også mulig å synge ord med munnen som ånden din ikke kobler 
seg på, slik at det bare blir tomme ord. Vi kan synge sanger som “Jeg 
vil gi deg alt” uten egentlig å tenke over hva ordene betyr, og når 
gudstjenesten er over, fortsetter vi å leve livet for oss selv.

VÅRT TREDELTE VESEN

 Jeg tror ikke vi alltid forstår hvor tett sammenknyttet ånden, sjelen 
og kroppen vår er. Gud vil at vi skal bruke alle tre i tilbedelsen. Jesus 
sier at det største budet er å elske Gud av hele sitt hjerte, hele sin sjel, 
hele sitt sinn og av all sin kraft. 1  For å gjøre det må vi bruke alle de tre 
delene av oss selv i tilbedelsen. 
 
 Vi er skapt som tredelte vesener, akkurat som vår Skaper. Gud er 
både Far i himmelen, Sønnen som ikledde seg en menneskelig skikkelse, 
og Den Hellige Ånd som lever i oss. Allikevel er Gud én. Du er både en 
kropp, en sjel og en ånd, samtidig som du er én person. Vi vet at 
kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd, og det er den fysiske 
skikkelsen vår. Jeg tror sjelen bærer følelsene og tankene våre, mens 
ånden bærer viljen vår og leder sjelen og kroppen til det de skal gjøre. 
Når Den Hellige Ånd bor i oss, leder han vår egen ånd. Vi kan ikke se 
sjelen eller ånden vår, men vi kan se kroppen. Kroppen er et fysisk 
uttrykk for det som er på innsiden. 

 

 

  1Mark 12,30



60 61

 Dette fysiske uttrykket er viktig for Gud. Joda, Gud ser hjertet ditt. 
Men det fysiske uttrykket for kjærlighet er så viktig fordi han vet hvor 
viktig det er for oss. Bare tenk på det – Gud tok på seg et fysisk uttrykk 
for kjærlighet ved å ikle seg en kropp og vise oss kjærlighet i form av 
Jesus. Hvis han ikke hadde gjort det, ville vi aldri fått erfare Gud som 
person. Før Jesus kom, var Guds forhold til menneskene mye fjernere. 
Det var bare en utvalgt gruppe av prester og profeter som kunne 
oppleve Guds nærvær i tabernakelet og formidle Guds vesen til folket. 
I dag kan alle kristne få et personlig møte med Gud takket være det 
fysiske uttrykket for kjærlighet som Gud viste oss i en fysisk kropp gjen-
nom Jesu Kristi liv, død og oppstandelse. Burde vi ikke da bære frem 
kroppene våre til ham som en tilbedelseshandling?   

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM:

 Som lovsangsledere og lovsangsteam er dere forbilder på hvordan 
tilbedelse kan se ut i gudstjenesten. Dere kan gi andre frihet eller 
begrense dem i uttrykksformen alt etter hvordan dere selv uttrykker 
tilbedelse. Dere leder ikke bare gjennom musikken, men også med 
kroppene deres. Jeg vil oppfordre dere til å tenke over hvordan 
kroppsspråket deres påvirker atmosfæren i rommet når dere leder 
lovsang. La kroppen uttrykke ordene dere synger, og la ordene “bli 
kjøtt”. Det virker litt rart om du synger om glede samtidig som det ser 
ut som du kjeder deg. Eller synger om Guds kjærlighet med et sint 
uttrykk i ansiktet. Jeg sier dette fordi jeg har vært vitne til det mange 
ganger. Jeg vil oppfordre deg til å snakke med noen du stoler på, og 
be dem om å fortelle deg hva kroppsspråket ditt kommuniserer under 
lovsangen. Det er ikke sikkert du er klar over ditt eget kroppsspråk, 
selv om du er dypt engasjert i lovsangen. Noen mener det ikke burde 
ha noe å si hvordan man fremstår, så lenge hjertet er med. Jeg har 
forståelse for det synspunktet, men som leder må du være bevisst 
på hvordan du leder forsamlingen. Andre kan ikke se hjertet ditt eller 
ånden din, men de kan se kroppen din. Du er en lovsangsleder, og det 
betyr at du først og fremst er en tilbeder som tjener og gleder Gud, 
men du skal samtidig tjene andre gjennom å lede dem. 
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Bruk litt tid på å tenke gjennom spørsmålene nedenfor, og del deretter 
tankene dine med resten av gruppen.

Spørsmål til refleksjon og samtale:

1. Hva tenker du når du hører at tilbedelse er å uttrykke kjærlighet?   
 Tenk over hvordan du selv gir uttrykk for tilbedelse. Hvordan ser 
 det ut?  

2. Tenk på avsnittet om å tilbe med hele seg. Hva tror du det 
 innebærer å tilbe med ånden, sjelen og kroppen? Hvordan kommer  
 hver enkelt del til uttrykk i tilbedelse? 

3. TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM: 
 
 På hvilken måte bruker dere kroppsspråket for å lede andre i 
 tilbedelse? Hvis du går gjennom denne boken sammen med   
  lovsangsteamet ditt, hvordan gir dere i fellesskap uttrykk for   
 tilbedelse? Snakk sammen i teamet om dette, og sett ord på hver  
 andres styrker og svakheter. Hva er dere flinke til, og hva kan bli   
 bedre? Hvis du leser denne boken på egen hånd, an du snakke   
 med noen du stoler på, og spørre hva kroppsspråket ditt uttrykker   
 under lovsangen.

Oppgave: 

 Sett på litt lovsangsmusikk og begynn å lovprise Gud. 
 Vær oppmerksom på de tre ulike delene av ditt eget vesen. 
 Øv deg på å bruke ånden, sjelen og kroppen din i tilbedelsen. 
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6: Bibelske uttrykk
 Vi har snakket om betydningen av å kommunisere vår kjærlighet 
til Gud gjennom fysiske uttrykk, og det er viktig å merke seg at fysiske 
uttrykk i tilbedelse ikke er noe den moderne lovsangskulturen har diktet 
opp. Tvert imot – det er noe Gud selv omtaler i sitt Ord. I Bibelen finner 
vi mange ulike uttrykk for tilbedelse, og befalinger om å lovprise ham 
på ulike måter. Bibelen bruker flere forskjellige ord både på hebraisk og 
gresk for å uttrykke ulike former for tilbedelse og lovprisning. Men når 
vi leser i Bibelen på engelsk eller norsk, står det kanskje bare “praise”, 
“give thanks”, “lovpris” eller “tilbe”, og dermed går vi noen ganger 
glipp av den fullstendige betydningen av ordet. Bak de opprinnelige 
hebraiske og greske ordene finner vi et vell av betydninger som viser 
oss hvordan tilbedelse ser ut i forskjellige sammenhenger. I dette 
kapittelet skal vi se på de sju hebraiske ordene som oftest er brukt i 
Bibelen for å beskrive tilbedelse. Vi skal ta et lite ordstudium ved hjelp 
av det hebraiske leksikonet og Strongs ordbok1  for å gå dypere inn 
i betydningen av disse ordene og finne ut hvordan Gud ønsker å bli 
lovprist og tilbedt.  

SHABACH 

 Shabach betyr å prise Gud høylydt, å rope, triumfere, skryte. Her er 
noen bibelvers der ordet shabach er brukt om lovprisning. 
 

Salme 63,4
For din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper 
skal synge din pris (shabach).

Salme 145,4
Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene 
så vi kan prise ditt hellige navn
og uredde lovsynge (shabach) deg.  

Salme 106,47
Slekt etter slekt priser (shabach) dine 
gjerninger og forteller om dine storverk. 

1 Du finner disse ordbøkene og andre ressurser og verktøy på www.blueletterbible.com
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 Når vi leser disse versene ut fra forståelsen om at lovprisning er et 
uttrykk for høylydt skryt, ser vi et klarere bilde. Når vi shabach Gud, gir vi 
høyt og tydelig uttrykk for hvem Gud er. Vi proklamerer storverkene han 
har gjort, til neste generasjon. Vi skammer oss ikke over vår 
Gud – vi roper ut hans godhet til verden og skryter av ham. 
 
 Noen ganger når vi tilber og lovpriser Gud, kan vi føle behov for å 
rope. Hvis Den Hellige Ånd leder deg til å gjøre det, så bare rop ut. Du 
kan aldri vite hva lydigheten din kan føre til. Bare se på kraften i ropet 
da Gud ga Israel spesifikke instrukser om å gå rundt Jeriko. På riktig 
tidspunkt skulle de blåse i trompeter og rope i kor. De adlød Gud ved å 
rope, og dermed kunne de innta byen slik Gud hadde lovet dem. 
 
 Jeg jobber i en organisasjon som heter Sounds of the Nations som 
er ledet av Dan McCollam. For noen år siden var noen av våre folk på et 
møte på Fiji. Dan har fortalt at den åndelige atmosfæren i møtet på et 
tidspunkt virket fullstendig død, men selv om de ikke følte for å gjøre 
det, fulgte de Guds ledelse om å rope. Det var akkurat som om noe 
åndelig måtte brytes. Det virket som ropet varte i et kvarter, og Guds 
nærvær kom inn i ropet, og hvert eneste menneske i rommet ble 
helbredet. Det var både blinde og døve der, og personer med psykiske 
problemer. Alle sammen ble helbredet. Det anslås at rundt 2000 
helbredelser skjedde på det ene møtet. De lyttet til Den Hellige Ånd, 
skjøv sine egne følelser til side og responderte i lydighet. De lot Gud få 
gjøre det han ville, og rommet ble fylt av en himmelsk 
atmosfære. 
 
 For ikke så lenge siden hadde jeg en drøm om Jesse Karanja. Mange 
av dere vet sikkert hvem han er. Han leder bønnesenteret Mizpah 
Prayer Center i Kenya. Han har besøkt Norge mange ganger. Han har 
bedt og forkynt på forskjellige steder i landet, og han har tro for at Gud 
skal sende vekkelse og forløse Guds rike over denne nasjonen. Bønne-
senteret hans har dessuten gått spesifikt i forbønn for Norge i årevis. I 
denne drømmen sto Jesse på et gatehjørne et eller annet sted i Norge 
og forkynte om det å tilbe Gud. Han sa: 
“Nordmenn, dere må lære å tilbe! Noen ganger må vi bare tilbe ham 
ved å rope. Guds nærvær er i ropet!”   
 
 Da jeg våknet, følte jeg Guds nærvær veldig sterkt. Jeg deler dette 
med dere fordi jeg føler at det er viktig. Vi må ikke være redde for å 
prise Gud ved å rope, eller ved å skryte av ham. Hva ønsker Gud å gjøre 
i Norge gjennom shabach-lovprisning? Jeg vet ikke ennå, men kanskje 
trenger vi å være oppmerksomme på hans nærvær og respondere når 
han leder oss i dette, for å få se det.
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ZAMAR
 
 Zamar betyr å prise Gud ved å spille godt på strengene eller berøre 
delene på et musikkinstrument, å spille på det, skape musikk 
akkompagnert av en stemme, å feire med sang og musikk. Her er noen 
skriftsteder der ordet zamar er brukt. 

Jesaja 12,5
Syng (zamar) for Herren, for han har gjort 
storverk, gjør dette kjent over hele jorden!

Salme 138,1
Jeg vil takke deg av hele mitt hjerte,  synge og 
spille (zamar) foran guder. 

Salme 144,9
Gud, jeg vil synge en ny sangog spille (zamar) 
for deg på tistrenget harpe.  

 Jeg synes det er interessant å se at dette ofte bare oversettes med 
å “synge” selv om det også betyr å spille på et instrument. Hvis du er 
musiker, så pass på at du ikke forsømmer dette uttrykket for tilbedelse. 
Gud elsker å høre deg tilbe med instrumentet ditt. Noen ganger kan et 
instrument kommunisere det som rører seg i hjertet, bedre enn ord. Gud 
kan også bruke spillingen din til å berøre andres hjerter med sin ånd. 
 
 Vi ser at David i Bibelen spilte på en harpe for Saul når Saul hadde 
vært plaget av en ond ånd. Guds ånd kom og salvet Davids spilling, og 
lindret Sauls plager. 

1. Samuelsbok 16,23
Når så en ond ånd fra Gud kom over Saul, 
tok David fram harpen og spilte på den, 
og Saul fikk lindring. Det ble bedre med ham, 
og den onde ånden forlot ham. -
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TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM: 

 Instrumentet ditt er et mektig redskap du kan bruke for å male et 
bilde av Gud i tilbedelsen, og berøre andres hjerter slik at de gir respons 
til ham. Hvis du er oppmerksom på Guds ånd mens du spiller, kan du 
samarbeide med Gud om det han vil forløse i atmosfæren, og la ham 
gjøre det gjennom musikken du skaper. 
 
 Legg også merke til en av definisjonene i Strongs ordbok, der zamar 
defineres som å “spille godt” på et instrument. Dette viser oss at vi kan 
tilbe Gud ved å gi ham evnene våre og bruke tid og krefter på å øve 
opp ferdighetene våre og bli dyktige musikere. 

TOWDAH

Towdah er et lovprisningsoffer, et takkeoffer. Det kan også bety å løfte 
hendene som en anerkjennelse av sannheten du tror på; det innebærer 
beundring og bekjennelse. Her er noen av skriftstedene som 
omhandler towdah.

Salme 100,4
De skal slakte takkoffer (towdah) og fortelle om 
hans gjerninger med jubel. 

Salme 107,22
Den som ofrer lovsang (towdah), gir meg ære. 

Salme 50,23a
Kom gjennom portene hans med takkesang 
(towdah), inn i forgårdene med lovsang! Lov 
ham, velsign hans navn! 

 Disse ordene sier noe om at Gud elsker at vi tilber ham selv om vi 
ikke føler for det. Når vi gir ham et lovprisningsoffer, sier Gud at vi ærer 
ham. Dette ordet uttrykkes ved å løfte hendene i anerkjennelse av 
troen vår på ham. Du trenger ikke å føle hans nærvær for å løfte hen-
dene. Og vi leser i Salme 100,4 (som vi ofte bruker i tilbedelse) at vi går 
gjennom hans porter med takkesang, med towdah. Vi kommer inn i 
hans nærvær og gir ham takk med løftede hender. Jeg tror dette ordet 
og dette skriftstedet er viktige nøkler for oss. Hvis du ikke føler Guds 
nærvær, kan du løfte hendene i anerkjennelse av ham og gi ham takk. 
Da kommer du “gjennom porten” og kan bli mer oppmerksom på hans 
nærvær. Det er godt å innse at det å løfte hendene ikke trenger å være 
et følelsesmessig uttrykk for tilbedelse, men kan være et veldig logisk 
uttrykk for bekreftelse av det du tror på. 



66 67

TEHILLAH
 
 Tehillah betyr å synge halal (et ord vi skal komme tilbake til), høyt 
og i glede, en ny sang, en spontan lovsang som opphøyer Gud gjennom 
sangen. Her er noen av skriftstedene som bruker ordet tehillah. 

Salme 34,2
Jeg vil velsigne Herren til alle tider, alltid 
lovsynge (tehillah) ham med min munn

Salme 40,4
Han la en ny sang i min munn, en lovsang 
(tehillah) til vår Gud. Mange skal se det og 
frykte og sette sin lit til Herren. 

Salme 149,1
Halleluja!Syng en ny sang for Herren, en lovsang 
(tehillah) der de trofaste samles!

Salme 66,2
Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris 
og ære (tehillah)! 

Salme 22,4
Men du er Den hellige, som troner over Israels 
lovsang (tehillah). 

 Dette er et av mine yndlingsord for lovprisning, for det beskriver en 
type lovprisning der Gud kommer og setter seg ned. Se på Salme 22,4. 
Det hebraiske ordet for “troner”, er yashab som betyr å oppholde seg, 
bli værende, sitte, forbli. Når vi glade synger en ny sang til Guds pris, 
kommer han og setter seg i lovprisningen. Det er som om vibygger en 
trone av lovprisning der Gud kan sitte. Han elsker å høre de spontane 
sangene som kommer fra våre hjerter. 

 Du har kanskje erfart dette selv, at Guds nærvær oppleves sterkt 
under spontan lovprisning. Det er tehillah. Neste gang det skjer, vet 
du at det er Gud som oppfyller det Bibelen sier han kommer til å gjøre 
når vi lovpriser ham. La oss prise Gud med jubelrop så han med glede 
kommer og blir værende hos oss og manifesterer seg iblant oss. Vi kan 
også lese i et av skriftstedene ovenfor at mange skal se det og sette sin 
lit til Herren. Vår tehillah-lovprisning er ikke bare ment for gudstjenesten. 
Den skal bidra til at verden ser Gud. Hans nærvær skaper en lengsel i 
menneskers hjerter om å bli kjent med ham. 
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BARAK

 Barak betyr å velsigne, knele ned i ydmykhet og med et knust hjerte. 
Det innebærer å vise ærefrykt overfor Gud som en tilbedelseshandling. 
Dette ordet brukes også når Gud velsigner sitt folk. Her er noen av 
skriftstedene der ordet barak er brukt. 

Salme 103,1

Velsign (barak) Herren, min sjel! Alt som i meg 
er, Velsign (barak) hans hellige navn. 

Salme 95,6

Kom, la oss knele og kaste oss ned,
bøye kne (barak) for Herren, vår skaper! 

Salme 63,5

Slik vil jeg velsigne (barak) deg hele livet og 
løfte hendene i ditt navn. 

1 Mos 1,22

Gud velsignet (barak) dem og sa: «Vær frukt-
bare og bli mange og fyll vannet i havet!
Og fuglene skal bli mange på jorden.» 

Salme 112,2

Hans ætt blir mektig i landet, den rettskafne 
slekt blir velsignet (barak).  

 Vi ser at dette knelende uttrykket er et tegn på ydmykhet og 
ærefrykt for å velsigne Gud. Jeg synes også det er veldig vakkert at Gud 
velsigner oss og gir oss verdi ved å bruke det samme ordet.
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YADAH
 
 Yadah betyr å peke på med utstrakte hender, å gi takk og ære med 
løftede hender. Dette ordet blir som regel brukt som en respons på det 
Gud har gjort eller gjør. Her er noen av de mange skriftstedene som 
bruker ordet yadah. 

Esra 3,11
De stemte i med lov og takk (yadah)  til Herren: 
«Han er god, evig varer hans miskunn mot 
Israel.» Og hele folket jublet høyt og lovet 
Herren fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. 

Salme 139,14
Jeg takker (yadah) deg for at jeg er så 
underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet 
jeg godt.   

2 Krøn 20,21
Etter å ha rådført seg med folket valgte han ut 
sangere som skulle lovprise Herren i hellig prakt. 
De dro ut i spissen for krigerne mens de sang: 
«Pris (yadah) Herren, evig varer hans miskunn!

 Det siste skriftstedet jeg har nevnt her, er fra historien der kong 
Josjafat setter tilbederne foran hæren og Gud kjemper for dem ved å 
få fiendene til å slåss mot hverandre. Det som er så interessant her, er 
at ordet som er brukt om sangen deres, er yadah. Kan du forestille deg 
denne gruppen med tilbedere som står foran fienden, kanskje med 
løftede hender (det internasjonale tegnet på at man overgir seg) mens 
de takker Gud og synger en kjærlighetssang til ham? Det så kanskje 
latterlig ut, men Gud var med på det som skjedde.  
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HALAL
 
 Halal betyr å være tåpelig på en skrålende måte, å skryte, feire, å 
utstråle lovprisning som vises utenpå. Dette er den mest brukte 
formen for lovprisning i Bibelen. Her er noen av de mange 
skriftstedene der vi finner ordet halal. 

Salme 149,3

De skal prise (halal) hans navn med dans, 
spille for ham på trommer og lyre. 

1. Krøn 16,4

Han satte noen av levittene til å gjøre 
tjeneste foran Herrens paktkiste, til å 
påkalle, takke og lovsynge (halal) Herren, 
Israels Gud.  

Salme 22,24

Dere som frykter Herren, lov (halal) ham!
Hele Jakobs ætt, gi ham ære! Ha ærefrykt 
for ham, hele Israels ætt!

 Når vi halal-priser Gud, gir vi ham lovprisning som vises. Vi ser at 
kong David ga et eksempel på denne typen lovprisning i 2. Samuelsbok, 
kapittel 6. Da han brakte paktkisten tilbake til Israel, var det med mye 
feiring og dans og jubel. Da konen hans kritiserte ham for dansingen, 
reagerte han kraftig og sa at han kunne fornedre seg enda mer enn 
dette. Han satte Guds nærvær i sitt eget liv høyere enn andre menne-
skers mening, til og med sin egen kones. Vi ser også at David utpekte 
tilbedere som skulle tjenestegjøre for Herren rundt paktkisten med 
halal-lovprisning. 

 Dette radikale uttrykket for lovprisning er brukt oftere enn alle de 
andre formene for lovprisning i Bibelen. Jeg tror dette er den måten 
Gud aller helst vil tilbes på. Gud vil at vi skal legge av oss all vår
 verdighet og all menneskefrykt, og verdsette ham høyere enn noe 
annet ved å tilbe ham av all vår kraft. 

 Jeg har forståelse for at vi kan være på ulike steder når det gjelder 
tilbedelse, og at vi alle har ulik grad av åpenbaring av Gud. Kanskje er 
du ikke klar for å kaste alle hemninger og danse som en gal for Gud. Du 
tenker kanskje at “dette er ikke meg, jeg er ikke den typen som gjør slike 

6.
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ting”. Vi skal snakke om ulike personlighetstyper og kulturer knyttet til 
tilbedelsesuttrykk i de kommende kapitlene, for dette er noe vi må ta 
med i betraktningen. Din form for halal kan begynne med å bare løfte 
hendene. For deg er det kanskje et veldig stort skritt, men det er greit 
– bare begynn der. Tilbedelse koster oss som regel noe. Kanskje koster 
det deg litt verdighet å gå ut av komfortsonen og bli mer uttrykks-
full i tilbedelse og lovprisning. Men etter hvert som du skritt for skritt 
begynner å følge Den Hellige Ånds ledelse og hans ord, kommer han 
til å gi deg mot og hjelpe deg. Ikke glem at målet vårt er å tilbe i ånd 
– ved å lytte og respondere på Den Hellige Ånd– og i sannheten om 
hvem han er og hvem vi er. 
 
 Jeg vil oppmuntre deg ved å si at Gud aldri forventer at vi skal gjøre 
noe han ikke har gjort eller gjør selv. I Sefanja 3,17 står det: 
 

“Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder 
og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet.” 

 Et annet ord det er gøy å studere, er verbet å fryde seg. På hebraisk 
er det giyl, som betyr å hoppe og sprette av glede og svinge seg rundt 
på grunn av en sterk følelse. Ja, Gud har sterke følelser for deg, og han 
danser over deg. La det bildet synke inn og skape en respons i hjertet 
ditt i form av lovprisning. Han fortaper seg i tanken på sin kjærlighet 
til deg. Det lovprisningsordet han liker aller best, er halal fordi det er 
nettopp det han selv gjør over deg! 
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 Jeg ba Ester F. Aarsland, som har reist sammen med meg som en del 
av Disciples of Worship og nå leder nettverket “Dans for Jesus” i Norge, 
om å fortelle litt om sin erfaring med dans i tilbedelse.
  

“Som danser var det naturlig for meg å bruke kroppen og 
uttrykke meg gjennom dansen, og som tenåring begynte 
jeg å bruke dans i tilbedelsen. Det tok ikke lang tid før folk 
kom bort til meg og fortalte at Gud hadde rørt hjertene 
deres gjennom min dans. Noen av dem var nesten på 
gråten, og jeg begynte å innse at dans ikke bare rører 
ved Guds hjerte, men at Gud bruker dansen til å røre ved 
andre menneskers hjerter.  Da jeg reiste rundt i Norge 
med Disciples of Worship, hadde jeg det store privilegiet 
å lede danseseminar med alle slags mennesker fra 
ulike bakgrunner og generasjoner. Når de trådte ut av 
komfortsonen og begynte å bevege kroppen, opplevde 
mange å få en berøring fra Gud. Noen ble helbredet 
følelsesmessig, og andre opplevde til og med fysisk 
helbredelse. Jeg kommer aldri til å glemme de store, tøffe 
guttene i Nord-Norge som kom til et av seminarene jeg 
holdt. De greide å sette imaget sitt til side og komme i 
kontakt med Gud gjennom dans. Det ble forløst et nytt nivå 
av frihet i tilbedelsen deres.

Som leder av Dans for Jesus kommer jeg i kontakt med 
mange dansere i Norge, og jeg ser så mange som føler seg 
ledet av Gud til å begynne å danse når de tilber. Men de 
føler seg ofte mismodige eller usikre fordi de står alene og 
ikke har noen som støtter dem. I Norge er det ikke så vanlig 
å danse i tilbedelse ennå, så det kan være en åndelig 
kamp. Målet mitt med Dans for Jesus er å bygge opp et 
nettverk, slik at vi kan stå sammen og støtte, inspirere og 
utruste hverandre ved å bruke dansen og kroppen vår 
til å prise Gud. Det er det som ligger meg på hjertet. Når 
vi danser for Gud i tilbedelse, kan det forløse et nytt nivå 
av frihet i den felles tilbedelsen, og endre atmosfæren 
i rommet. Jeg ser på dette nettverket som en gruppe 
pionerer som går foran og viser vei for andre, slik at de 
kan oppleve større frihet i tilbedelsen både i menighetene 
og regionalt i Norge. Til frihet har Kristus frigjort oss.  Jeg 
tror en av nøklene til denne friheten er å slippe taket i 
menneskefrykt og gi kroppene våre som et levende offer 
ved å bruke dem som et uttrykk for tilbedelse.”

  

 

6.
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TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM:

 Bibelen oppfordrer oss til å prise Gud på ulike måter, og som 
lovsangsledere kan vi invitere forsamlingen til å bruke disse 
uttrykksformene ved å oppmuntre dem til det. Men ingen ønsker å 
gjøre noe bare fordi de får beskjed om å gjøre det. Vi må gi dem en 
grunn og vise dem hensikten med de ulike formene for lovprisning. Det 
kan være lurt å bruke litt tid mellom to sanger på å fortelle hvorfor vi 
løfter hendene, og at det er et uttrykk for tro eller et lovprisningsoffer. 
Du kan godt sitere et bibelvers. Kanskje føler du deg ledet til å dele et 
vitnesbyrd om hva Gud har gjort, og la menigheten respondere ved å 
rope eller prise Gud på andre måter. Målet er ikke å lede andre inn i 
påtatte og falske uttrykksformer, men å forløse frihet over dem til å 
uttrykke Guds verdi i tilbedelse. Vi vil at de skal respondere på Gud, og 
ikke bare på det vi sier. Når vi viser dem Gud, kommer tilbedelsen av 
seg selv. Det kan være et sterkt øyeblikk i tilbedelsen når lovsangsleder-
en er lydhør for Guds ånd og leder forsamlingen i en felles 
tilbedelseshandling.
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6.

Bruk litt tid på egen hånd og tenk gjennom spørsmålene nedenfor, og 
del deretter refleksjonene dine med resten av gruppen.

Spørsmål til refleksjon og samtale:

1. Hvilket hebraisk ord for lovprisning som er nevnt i dette kapittelet,   
 uttrykker du oftest selv? Hvilket ord er mest utfordren for deg?  
 Hva er grunnen til det? 

2. Les 2. Samuelsbok kapittel 6. Her får vi høre om David som prøver å  
 frakte paktkisten, som rommet Guds nærvær, tilbake til Israel. 
 Da den endelig var kommet tilbake, “halal”-priste David Gud av   
 all sin kraft og på bekostning av sin verdighet fordi han verdsatte 
      Guds nærvær så høyt. Tenk gjennom hvor høyt du verdsette        
 Guds nærvær i ditt eget liv og i menigheten. Hvordan ser din  
 “halal”-lovprisning ut? 

3. Som lovsangsledere og lovsangsteam – hvilket uttrykk for    
 lovprisning skulle dere gjerne sett mer av når menigheten tilber   
 i fellesskap? Hva er det vanligste uttrykket for lovprisning dere ser   
 i menigheten akkurat nå? Snakk sammen om hva dere kan gjøre for  
 å hjelpe forsamlingen med å gå dypere i tilbedelsen. 
 Hvilke kreative måter kan vi lede mennesker på i digital lovsang?   
 Hvordan kan vi få andre til å uttrykke ekte tilbedelse? Hvilke kreative 
 måter kan vi lede mennesker på i digital lovsang? Hvordan kan vi få  
 andre til å uttrykke ekte tilbedelse?

Oppgaver: 

1. Velg et av skriftstedene i dette kapittelet og gjør et ordstudium.   
 Jeg liker å bruke nettsiden www.blueletterbible.com som en 
 hjelp til å granske og forstå konteksten og de greske og hebraiske 
 ordene i et vers. Søk opp et vers og klikk på “Tools”, så får du se en   
 forklaring av alle ordene i verset og kilder til mer informasjon. Hvis   
 du klikker på Strongs definisjonsnummer for hvert enkelt ord, finner   
 du en skattekiste med opplysninger om hvordan det greske eller   
 hebraiske ordet er brukt, og de ulike betydningene. Kos deg!  

2. Nå kan du velge ut ett av disse hebraiske ordene og øve deg på å   
 praktisere det. Sett på litt lovsangsmusikk eller finn fram et 
 instrument og bruk kroppen din for å uttrykke den formen for 
 tilbedelse som ordet uttrykker.
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7: Personligheter 
 La oss se nærmere på våre ulike personligheter. Enten vi er klar over 
det eller ikke, så spiller de ulike personlighetene våre en rolle i måten vi 
ser Gud på, og hvordan vi responderer på ham i tilbedelse. Personlighet 
er definert i den engelske Cambridge-ordboken som “den typen 
person du er, som viser seg i måten du oppfører deg, føler og tenker 
på” 1. I dagens samfunn har det blitt ganske populært å finne ut hvilken 
personlighetstype man er. Det finnes utallige personlighetstester du 
kan ta for å lære mer om deg selv, om andre og hvordan du forholder 
deg til omverdenen. Disse testene har ulike tilnærminger for å gi deg en 
beskrivelse av personligheten din. Du kan finne ditt eget tall i  
Enneagram-testen, bokstaven eller bokstavene dine i Myers Briggs- og 
DISC-testene, eller til og med din egen farge i noen tester. Noen 
mennesker elsker slike tester, mens andre ikke kan fordra dem og føler 
de blir satt i en bås. 
 
 Vi skal ikke gå i dybden når det gjelder alle de ulike personlighet-
stypene, men jeg vil se litt nærmere på enkelte som vi kanskje kan 
gjenkjenne hos oss selv eller andre. Kunnskap på dette området kan 
være til hjelp i vår personlige tilbedelse og når vi tilber i fellesskap som 
Jesu kropp.

 Jeg tror ett av personlighetstrekkene som gir seg størst utslag i 
måten man tilnærmer seg Gud på, er om man er en “tenker” eller en 
“føler” – altså om man tenderer til å følge hodet eller hjertet. La meg 
presisere med én gang at ingen er 100 prosent tenker eller føler. Psykol-
ogen og forskeren Carl Jung sa en gang at “hvis noen er 100 % av en 
av delene, så hører de hjemme på et mentalsykehus”. Men vi har alle 
bestemte preferanser i måten vi tar avgjørelser på, og dette er med på 
å avgjøre hvor vi befinner oss i spekteret mellom ytterpunktene. 
Vanligvis heller man mer i den ene retningen enn den andre, men vi 
finner gjerne litt av begge deler i alle mennesker. La oss se på noen av 
karakteristikkene ved hver type. 
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7.

TENKEREN 

 De som heller mest mot å være tenkere, tar avgjørelser basert på 
fakta, logikk og rasjonell tenkning. De er mer objektive, kritiske og er 
vanligvis flinke til å løse problemer. De styres ofte av hodet istedenfor 
hjertet, men det betyr ikke at de ikke har følelser. 

 Jeg har snakket med flere kristne som er tenkere, og spurt dem 
om hvordan de som tenkere forholder seg til Gud i tilbedelse. Mange 
av dem sier at de synes det er lettere å koble seg på sanger som har 
beskrivende tekst, og som aktiverer tanken i tilbedelsen av Gud. De 
verdsetter sannhet høyere enn følelser, og for en tenker er det viktig at 
dette kommer til uttrykk i tilbedelsen. Det finnes mange flotte salmer 
som har båret beskrivende teologiske sannheter i generasjoner, men 
det finnes også noen gode moderne sanger som kobler inn tanken i 
tilbedelsen. Et eksempel er sangen “So Will I” fra Hillsong, som er veldig 
ordrik, men samtidig veldig dyp. Den gir kontekst og forteller en histo-
rie om hvorfor vi bør lovprise Gud. Denne typen sanger hjelper tenkere 
med å respondere godt i tilbedelse. Når vi synger et refreng eller en 
frase om og om igjen, kan det virke unødvendig og tanketomt for en 
tenker, og derfor være vanskelig å ta del i. Men disse øyeblikkene kan 
allikevel være en mulighet til å la Ånden gi deg større åpenbaring. 
Mens du synger og gjentar de samme ordene, kan du meditere over 
dem. Vi ser denne typen gjentakelse i Himmelen også der englene, de 
eldste og de levende vesenene synger “verdig, verdig, verdig” og “hellig, 
hellig, hellig”.  Det krever at du fokuserer tankene, kobler inn hjertet og 
er åpen for Ånden mens Gud puster på ordene du synger. 

 Mange tenkere kjenner seg igjen i at det kan ta tid før de kommer 
i kontakt med følelsene sine når de tilber. Dette kan virke nedslående 
for enkelte, spesielt hvis de ser rundt seg og sammenligner seg med en 
føler som kanskje er “på” fra første stund og føler Guds nærvær. Det kan 
av og til være vanskelig for rasjonelle hjerner å gå inn i Åndens flyt. 
Tenkere kan i noen tilfeller bli støtt og dømme andres respons i
tilbedelsen og tenke at det ikke er rett. Men som vi leser i Bibelen, er 
Guds veier høyere enn våre veier,2  og noen ganger gjør Gud ting som 
kan virke irrasjonelle og tåpelige for mennesker,3  men vi må stole på at 
han vet hva han gjør. Vi bør ikke felle dom over noe for raskt. Samtidig 
kan mennesker feiltolke det Gud gjør, og handle mer ut fra kjødet enn 
ånden. I slike stunder trenger vi at Guds ånd gir oss dømmekraft 
ettersom den rasjonelle hjernen vår også kan feiltolke ting. Men med 
mindre du er en av lederne i forsamlingen, er det egentlig ikke din jobb 
å dømme andres måte å tilbe Gud på.

2  Jesaja 55,8–9,  31. Korinter 1,18–31
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 En venn av meg fortalte at noen ganger når tilbedelsen er veldig 
karismatisk og uttrykksfull, er det vanskelig å relatere til det som skjer. 
I situasjoner der atmosfæren blir veldig følelsesladet, kan det være 
enkelt for noen tenkere å koble av eller forlate rommet for å finne sin 
egen måte å tilbe på. Men jeg vil oppmuntre tenkeren ved å si at du har 
en viktig rolle i slike situasjoner, og du kan bidra til den felles  
tilbedelsen.

  Tillat deg selv å føle på ubehaget og utfordringen, og spør Den 
Hellige Ånd hvorfor du føler deg ukomfortabel. Spør Gud om hva han 
ønsker å vise deg og hvordan du kan bidra i menighetens tilbedelse 
med den du er. Vi er alle ulike deler av Kristi kropp, og vi har ulike 
funksjoner og perspektiver når vi betrakter hodet, Jesus Kristus. En føler 
kan ha det på samme måte i mer tradisjonelle settinger der sangene er 
mer fokusert på fakta og gir mindre uttrykk for følelser. De har kanskje 
mest lyst til å koble av eller tenker nedsettende om tilbedelsen. Men 
føleren har også noe å bidra med i denne typen tilbedelse. Vi trenger 
hverandre. Vi må lære av hverandre og modnes som kropp. Hver enkelt 
av oss må være deltakere – og ikke tilskuere – når vi kommer sammen 
for å tilbe Gud.   
 
 Din sans for logikk og fornuft er en gave til Kristi kropp når du i 
samarbeid med Den Hellige Ånd lærer deg å bruke den. Den er en 
velsignelse når den brukes riktig. På samme måte som med følelser, 
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er logikken en god tjener, men den bør ikke være herre over deg. Jeg 
har oppdaget at når den rasjonelle siden blir et hinder, er det mange 
tenkere som har fått hjelp av Guds kjærlighet. Når logikken forvandles 
til åpenbaring, blir de dypt berørt av Den Hellige Ånd og forandres. Hvis 
du vet at forstanden kan være til hinder for deg, kan du begynne med å 
anerkjenne den og bruke logikken som faller deg naturlig. Begynn med 
å takke Gud for det du vet er sant. Hvis du trenger å lese i Bibelen under 
lovsangen for å koble inn tanken når sangene blir for følelsespreget, 
så gjør det. Men la hjertet ditt slå følge og bruk stemmen til å lovprise. 
Åpne deg selv for det Gud ønsker å gjøre, så han kan komme og 
betjene deg også. Løft opp ditt lovprisningsoffer (towdah), som er den 
typen lovprisning Gud sier er til hans ære. Vent på at han skal komme 
nær deg mens du nærmer deg ham. 

FØLEREN  
   
 Personer som er følere, tar avgjørelser basert på sine egne verdier, 
prinsipper og konsekvensene for andre rundt dem. De drives mer av 
følelsene og kan være lidenskapelige som mennesker. Som regel er 
de veldig omsorgsfulle, empatiske og ønsker å være andre til lags. De 
styres ofte av hjertet heller enn av hodet, men det betyr ikke at de ikke 
kan tenke logisk.  
 
 Selv er jeg mer en føler enn en tenker, så jeg forstår denne 
personlighetstypen godt, men jeg har også snakket med andre følere 
for å få større innsikt om denne typen. Følere liker som regel sanger 
som uttrykker hvem Gud er, men også hva de føler for Gud og det han 
har gjort for dem. De liker å sette ord på sine innerste tanker og følelser 
overfor Gud og har som regel lettere for å gjenkjenne Guds stemme 
eller nærvær. De er mer følsomme for stemninger og hva andre 
opplever i tilbedelsen. Dette kan være veldig vakkert når vi ansporer 
hverandre til mer tilbedelse. I Kolosserne 3,16 leser vi: 
 

“La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre 
med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et 
takknemlig hjerte.” 
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 Det å være bevisst på andre under tilbedelse kan også være et hin-
der. Følere kan kjenne mer på menneskefrykt og endre måten de tilber 
på, for å blidgjøre andre heller enn å glede Gud, eller de blir lett frus-
trert over at andre ikke deltar i tilbedelsen. Det er interessant hvordan 
enkeltpersoners deltakelse påvirker hele kroppen og atmosfæren i 
tilbedelsen, og følere har lettere for å plukke opp dette. I slike stunder 
må følere rette oppmerksomheten sin mot Gud og fokusere mer på 
ham enn på menneskene rundt seg.

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM: 

 Hvis du er lovsangsleder og en føler, kan personligheten din 
påvirke måten du leder på. Hvis du for eksempel blir mismodig når 
ikke alle deltar i tilbedelsen, føler du kanskje sterkere på at du må 
gjøre noe med det, eller tar det inn over deg. Som lovsangsleder er 
det viktig å være oppmerksom på menneskene man leder slik at 
de kan få drahjelp i tilbedelsen, men ikke la andre påvirke deg mer 
enn du påvirker dem slik at du dras ned. Hvis dette skjer, må du bare 
bestemme deg for at du ikke skal la følelsene eller atmosfæren styre 
deg. Du må velge å tilbe og huske hvem du gjør dette for. Du er først og 
fremst en tilbeder, deretter en leder. 

 
 Husk at følelsene dine er en gave til deg og Kristi kropp som kan 
brukes for å uttrykke din kjærlighet til Gud og andre, og som gjør deg 
i stand til å kjenne Guds nærvær og kjærlighet. Ettersom følere drives 
mer av følelser, kan det være vanskeligere å ta avgjørelser med mindre 
de “føler” at noe er rett. Tenkere kan være bedre til å ta valg basert på 
logikk, uavhengig av hva de føler, og det gjør at de kan være mer åpne 
for å ta utfordringer hvis de gir mening for dem. Følere venter ofte på at 
de skal få “fred” for noe eller et brennende ønske om å gjøre noe. Men 
når de får disse følelsene, har de ingen problemer med å gi seg selv 
fullt og helt til noe og ta utfordringer. For følere kan følelsene blande 
seg med Den Hellige Ånds ledelse slik at det blir vanskeligere å skille 
det ene fra det andre. Jeg tror det er en av årsakene til at Gud ga oss 
Åndens sverd, som er Guds ord, som kløver sjel og ånd.4 

4  Hebreerne 4,12
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 Jeg tror kong David kan ha vært en føler. I Salmene gis det uttrykk 
for hele spennvidden av menneskelige følelser, fra overstrømmende 
takksigelser til dyp sorg og skuffelse. Vi kan lese om hans brann etter 
Guds nærvær når han lengtet etter å få paktkisten tilbake5 til Israel, og 
hvor stor glede han ga uttrykk for gjennom dansen da den endelig kom 
tilbake.  Han utviser også disiplin ved å sette følelsene sine på plass når 
han oppfordrer sin egen sjel til å prise Gud, og bruker logikk for å minne 
seg selv om hvorfor Gud er verdt å tilbe.6  Dette er viktig lærdom for oss. 

 Følere må huske at det ikke alltid er nødvendig å føle noe for at det 
skal være sant. Du kan tilbe Gud basert på kunnskap som du vet er 
sann. Du kan løfte hendene som en bekreftelse på det du tror – ikke 
fordi du føler for det, men for å gi Gud “towdah”-lovprisningen vi 
snakket om tidligere. Noen ganger kan følere bevege kroppen eller 
se ut som de er helt med i lovprisningen bare fordi de føler musikken, 
mens tankene egentlig er et helt annet sted og de kanskje ikke tenker 
over ordene de synger. I slike stunder er det viktig å disiplinere tankene 
og rette fokuset mot Gud. Guds ord sier at vi skal “elske Herren din Gud 
av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din FORSTAND.” 7  Tenkere 
må kanskje utfordre seg selv til å aktivere følelsene i tilbedelsen, mens 
følerne må aktivere forstanden.   

7.

52. Samuel 6, 6Salme 103,1–5, 7Matteus 22,37
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TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM:  

 Når du leder andre i tilbedelse, er det viktig å være bevisst på de 
ulike personlighetstypene og hvordan de på ulike måter kommer i kon-
takt med Gud under tilbedelse. Du bør også være bevisst på din egen 
personlighetstype og måten du leder på. Når du velger ut sanger, bør 
du ta hensyn til både tenkerne og følerne og velge sanger som taler 
til både forstanden og hjertet. Hvis du leder forsamlingen til å dvele 
ved deler av en sang med mye repetisjon, eller ber dem om å synge 
spontant, kan du hjelpe tenkerne ved å forklare hvorfor vi gjør dette, 
og oppfordre dem til å bli med. Husk at tenkere er gode til å ta imot 
utfordringer så lenge de forstår hvorfor de skal gjøre det. Du kan hjelpe 
forsamlingen med å forstå hvorfor vi gjør dette, ved å dele et bibelvers 
eller oppmuntre dem ved å si hvor verdifullt det er å la Gud få høre det 
du har på hjertet. Ikke bare si at de skal gjøre noe. Gi dem en grunn og 
hjelp dem til å se et aspekt ved Gud som det er verdt å respondere på 
med lovprisning. Det er ikke noe mål å lede mennesker inn i noe som 
oppleves som falskt eller tilgjort for dem. Ved å dele et oppmuntrende 
ord lærer du andre hvordan de kan tilbe. Tenk gjennom hvordan du 
kan hjelpe andre til å elske Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel og av 
all sin forstand. 
 
 
 Vi bør ha i bakhodet at menneskers personlighet er et uttrykk for 
naturlige tendenser og preferanser. Jeg vet at mine preferanser kan 
endre seg, og på samme måte kan personlighetstyper utvikles etter 
hvert som vi vokser og modnes og lærer av hverandre. Bruk tid med 
mennesker som er annerledes enn deg; det hjelper deg så du får større 
helhet som person og tilbeder. Hvis du aldri utfordres, går du glipp av 
muligheten til å oppdage nye ting. Vi former hverandres personlighet. 
Ved å jobbe i team i mange ulike miljø, og gjennom ekteskapet, har jeg 
lært å se ting fra ulike perspektiver som jeg ikke ville sett av meg selv. 
 
 Etter å ha lest dette kapittelet håper jeg du har fått litt større 
forståelse av både din egen personlighet og andre rundt deg sett i 
sammenheng med tilbedelse. Personlighetstypen din er ikke en 
unnskyldning for å trekke seg unna tilbedelsen, men en mulighet til å 
bidra med hele deg på en unik og ekte måte. Jeg håper gjennomgan-
gen av styrker og svakheter ved de to personlighetstypene har inspirert 
deg til å bruke gavene dine og ta imot nye utfordringer når vi i 
fellesskap modnes i enheten som Kristi kropp i tilbedelse.  
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Bruk litt tid på å tenke gjennom spørsmålene nedenfor på egen hånd, og del 
deretter tankene dine med de andre i gruppen. 

Spørsmål til refleksjon og samtale: 
 

1. Ser du på deg selv som en tenker eller en føler? Snakk med de andre   
 i gruppen om hvordan dette påvirker måten du tilber på.

2. Når du tilber sammen med andre, hvordan opplever du personer som er   
 annerledes enn deg? Hvis du er i en annen setting enn du er vant til, får du  
 lyst til å trekke deg tilbake eller bidra i tilbedelsen? Er du oppmerksom på de  
 andre under tilbedelsen, eller fokuserer du bare på å tilbe? Hvordan kan du  
 ta større hensyn til andre som tilber på andre måter enn deg selv?  

3. Finn noen fordeler og mulige ulemper knyttet til personlighetstypen   
 din når det gjelder tilbedelse. Kjenner du deg igjen i noen av  
 styrkene og svakhetene som er nevnt i dette kapittelet? Kan du    
 komme på andre som ikke er nevnt? Er det noen utfordringer du    
 ønsker å gå inn i for å vokse og modnes i din tilbedelse til Gud?  

4. Hvis du er lovsangsleder, hvordan påvirkes du av de ulike  
 personlighetstypene i forsamlingen når du leder lovsangen? 
 Er det noe du vil gjøre annerledes enn i dag for å hjelpe alle i    
 menigheten til å tilbe autentisk?  

Oppgave: 

Det finnes en rekke personlighetstester på markedet som kan hjelpe deg med å 
bli bedre kjent med deg selv. Hvis du vil bli mer bevisst på din egen personlighet 
og lære mer om andre som du tilber sammen med, kan du gå på nettet og ta 
en av disse testene. Personlig liker jeg Myers Briggs-testen. Når du får resultatet, 
kan du tenke gjennom hvordan det påvirker måten du tilber på, og forholdet 
ditt til Gud og andre mennesker. Finn styrkene dine i måten du kan bidra til 
fellesskapets tilbedelse på. Merk deg områdene der du kan vokse, være bevisst 
på og utfordre deg selv. Dette kan være gøy å gjøre sammen som lovsangsteam 
for å vokse i fellesskap.  

7.
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8: Kultur
 Kultur er en annen viktig faktor å ta med i betraktningen når det 
gjelder tilbedelse, fordi hver kultur har sine egne verdier og uttrykks-
former. Det første vi bør huske på, er at Gud setter pris på mangfoldet 
av alle nasjonene og kulturene. Det er derfor Bibelen snakker om at vi 
skal se alle nasjoner, stammer og tungemål representert i Himmelen 
når vi lovpriser Gud på sin trone. 1 Hvis Gud ikke likte kulturforskjeller, 
ville han gitt oss ett felles språk i Himmelen, slik det var før tårnet i 
Babel ble bygd, da Gud skilte menneskene med ulike språk og spredte 
dem over hele jorden.2 

 Kultur er definert i Websters ordbok som ideene, skikkene, holdnin-
gene, verdiene og atferden til en bestemt folkegruppe. Kulturen former 
livsstilen vår og måten vi oppfatter og erfarer livet rundt oss på, inklud-
ert Gud. På samme måte som med de ulike personlighetstypene har 
alle nasjoner og kulturer sine styrker og svakheter. Av den grunn kan vi 
også lære og vokse i tilbedelsen til Gud ved å forstå de ulike kulturene 
som finnes i Kristi kropp, og bli mer bevisst på vår egen. 

 Da jeg kom til Norge, falt jeg pladask for Guds skjønnhet i denne 
nasjonen – fra kystlandskapet, fjordene og fjellene til det norske folkets 
tradisjoner og kultur. Og jeg er fortsatt dypt takknemlig for at jeg får 
bo her. Noe av det jeg har begynt å sette størst pris på ved den norske 
kulturen, er at folket er så ekte og oppriktig. Min erfaring er at de fleste 
nordmenn virkelig mener det de sier. De er ofte forsiktig med hva de 
sier og hva de lover nettopp av den grunn. Jeg kommer fra en kultur der 
folk kan bruke store ord og være ganske uttrykksfulle, og det har sine 
fordeler, men det kan også føre til at man lett overdriver og at det er 
vanskelig å følge opp ordene med handling. Derfor er det forfriskende 
å vite at jeg kan stole på det folk sier her, og at de mener det de sier. 
Vennskap er også et eksempel på dette. Det kan ta tid å komme inn på 
nordmenn, men når de først slipper deg inn, har du fått en venn for livet.  

 Jeg ser denne verdien gjenspeilet i tilbedelseskulturen her også. Gud 
elsker oppriktighet i tilbedelsen; det er en del av det å tilbe i sannhet. 
I den nordiske kulturen er man ofte mer tilbakeholden med å uttrykke 
ting i det ytre, men det kan være mye som skjer i hjertet og tankene til 
en som tilber. På samme måte som nordmenn vanligvis ikke sier ting 
de ikke mener til hverandre, tror jeg de også har et oppriktig bønne- og 
tilbedelsesliv. 

1  Åpenbaringen 7,9,  2 1 Mos 11,1–9
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8.

 I andre kulturer, for eksempel i en del land i Afrika, kan det være helt 
motsatt. Der kan det være mer naturlig å uttrykke ting i det ytre først, 
kanskje ved å danse og føle rytmen i musikken, før man åpner opp 
hjertet og lar ting synke inn gjennom det ytre uttrykket.

 Jeg var i Kenya for noen år siden og arrangerte en lovsangsskole. 
Som en del av undervisningen hadde vi et danseseminar. På dette 
seminaret skulle vi øve oss på å være følsomme for Den Hellige Ånd. 
Kulturen i Kenya er veldig uttrykksfull, så dansing faller dem naturlig, 
men for noen av dem var det en helt ny opplevelse å lytte først, så de 
kunne samarbeide med Den Hellige Åndfør de uttrykte tilbedelsen med 
kroppen.
 
 Dette er noe av det vakre ved det kulturelle mangfoldet – vi kan alle 
lære av hverandre. Kulturen i Norge får stadig flere fasetter med den 
økende innvandringen fra andre land. Se på dette som en mulighet til å 
plukke opp nye ting fra herlighetens skattekiste som hver nasjon bærer 
med seg inn i landet. Det er også en mulighet til å la den delen av Guds 
rikes herlighet som nordmenn bærer, stråle ut til disse nye innbyggerne. 

 Den åndelige historien og arven her i Norge er veldig sterk. Jeg elsker 
historien om hvordan Norge ble et land med lesekyndige mennesker, at 
nordmenn lærte å lese så de kunne lese i Bibelen. Og at kirkene startet 
mange skoler og sykehus i enkelte områder. Kirkebyggene ble tegnet 
og bygd som et uttrykk for tilbedelse til Gud. Fra slutten av 1800-tallet 
ble det bygd flere tusen bedehus rundt omkring i landet der folk kunne 
møtes og ha fellesskap, og der de sendte ut og ba for mange mis-
jonærer over hele verden. 
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 Den åndelige historien her er rik, men over tid har prioriteringene 
forandret seg. Det jeg er blitt fortalt av andre, er at da det ble 
oppdaget olje, førte det til stor materiell velstand og fremgang for 
landet, noe som var en velsignelse fra Gud, men det påvirket også 
folkets åndelige liv. Norge gikk fra å være en av de fattigste nasjonene 
i Europa til å bli en av de rikeste nasjonene i hele verden. Pengene 
forandret den sosiale strukturen og ga sikkerhet ved å gi alle gode 
helsetjenester, skolegang og høye inntekter. Samtidig påvirket det 
holdningene og verdiene til generasjonene som kom etterpå. Jeg 
husker en samtale jeg hadde på bussen en gang med en ung mann 
som studerte på universitetet, og han sa dette: “Norge trenger ikke 
Gud.” Vi her i Norge har så mye at det ikke er til å tro. Når jeg forteller 
familie og venner i USA at jeg har 9 måneders betalt morspermisjon, 
tror de ikke på meg. Det er så lett å utnytte godene eller glemme å 
takke Gud for velsignelsene han gir oss, og som vi kanskje tar for gitt. 

KOMFORTABLE FORBRUKERE

 Dette er et aspekt ved kulturen vår som jeg tar opp fordi det påvirker 
tilbedelseslivet vårt. I likhet med mange andre steder i Vesten, har vi i 
Norge utviklet en komfortabel forbrukskultur. På grunn av all komforten 
som er tilgjengelig for oss, liker vi å ha det koselig, og det kan noen 
ganger være vanskelig å gå ut av komfortsonen. Men det er der duften 
av vår tilbedelse blir til behag for Gud. Husk at tilbedelse har en pris. 
Hvis vi ikke gir Gud livene våre som offer, enten det er med kroppen, 
ordene, pengene, tiden vår eller på andre måter, så betyr det ingenting. 
Hvis vi bare gir oss selv til Gud når det passer oss, er Jesus da egentlig 
Herre i livene våre … eller er vi våre egne herrer? Tilbedelse handler 
ikke om oss. Tilbedelse handler ikke om vår komfort, vår nytelse, våre 
preferanser, våre tradisjoner eller vår underholdning. Tilbedelse er for 
Gud. Det handler om hans nytelse, hans preferanser, og hans nærvær. 
Vi får selvsagt stor glede ut av det, men vi bør ikke komme til kirken 
med en forbrukerholdning som er fokusert på å få mest mulig ut av 
tilbedelsen for vår egen del. Vi må fokusere på å gi Gud det han vil ha i 
tilbedelsen, og hva han vil med livene våre.

 Dette kan være et problem hvis menigheten er preget av 
en forbrukerholdning der alt kritiseres ut i fra folks preferanser. 
Kommentarer av typen “å, lovsangen var så fin i dag, bandet gjorde 
en kjempejobb” eller “prekenen kunne vært litt mer spennende”, det 
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er ting vi kan si etter å ha sett en film eller vært på en konsert. Men en 
gudstjeneste handler om å samles for å ha fellesskap, bidra og tilbe 
Gud. Det handler ikke om å være tilskuere. Vi får faktisk mest ut av 
gudstjenesten når vi gir og bidrar til den. Jeg mener ikke at du skal slite 
deg ut eller melde deg frivillig hver gang det er behov for folk, men når 
du gir deg selv helt til Gud i gudstjenesten, responderer på hans Ånd 
og ikke holdes tilbake av andres meninger, så påvirker det atmosfæren 
i rommet og blir til velsignelse for Kristi kropp. Offeret du gir, kan være 
et uttrykk i den felles lovprisningen og tilbedelsen som skaper en frihet 
i rommet og inspirerer andre til å tilbe på et dypere nivå. Det kan være 
penger som blir til velsignelse for en misjonær. Det kan være å gi noen 
i menigheten en oppmuntring som styrker dem i troen. Du skjønner 
sikkert poenget. Vi kan ikke tilnærme oss gudstjenesten med en 
forbrukerholdning. Da går vi glipp av mulighetene til å velsigne andre 
og til å velsigne Gud fordi vi er så opptatt av å få våre egne behov 
møtt.  

 Da jeg kom til Norge, oppdaget jeg raskt at fritid er noe nordmenn 
setter høyt. Ferier, tid med familien, helgeturer til hytta og lignende 
er uvurderlig. Å be noen om å spille i lovsangsteamet sammen med 
meg for mange søndager per måned, var helt utelukket. Folk er veldig 
forsiktige med å binde seg, og mange er redde for å bli utbrent. De 
hegner om fritiden sin. Denne verdien lærte meg mye om balanse og 
hvile i livet, for da jeg flyttet hit, kom jeg fra en helt motsatt kultur der 
man glatt jobber 60–80 timer i uken, og har få fridager. Moren min 
var alenemor og hadde tre jobber for å forsørge meg og broren min 
i oppveksten, så det var det forbildet jeg hadde. Arbeidslovgivningen 
varierer fra land til land, og det påvirker perspektivene våre på hvor 
mye jobbing som er for mye. Det er ikke noe galt i å prioritere familie 
og fritid; det er tvert imot viktig for helsen. Men hvis vi ser på livsstilen 
vår som en form for tilbedelse: Kan det tenkes vi blir så fokusert på å 
hegne om fritiden vår at vi går glipp av muligheten til å gi Gud noe 
han ber om? Er vi for raske til å nedvurdere noe på grunn av andre 
prioriteringer? Eller kan Gud bli en del av fritiden og familietiden vår 
som en form for tilbedelse? Hvordan gjenspeiles vår avhengighet til 
Gud i livene våre? Jeg ønsker å oppmuntre og utfordre dette kulturelle 
aspektet ved tilbedelsen her, fordi jeg tror Norge har en fantastisk 
mulighet til å spille en viktig rolle i å fremme Guds rike over hele verden, 
gjennom velsignelsene han har gitt denne nasjonen. 

8.
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 Som jeg nevnte i introduksjonen til denne boken, tror jeg Gud har et 
sterkt kall over Norge til å skinne gjennom tilbedelse. Ikke glem at “å 
skinne” er en av betydningene av lovprisningsordet “halal”. Gud ønsker 
at vi skal skinne sammen gjennom felles tilbedelse og gjennom enkelt-
menneskers livsstil som tilbedere i Norge. Livsstilen vår er en duft for 
Gud som viser hva vi dypest sett tror på, gjennom måten vi lever livene 
våre på. Og når vi som menighet tilber i fellesskap, har vi muligheten 
til å manifestere Guds nærvær fordi han troner på vår lovsang. Jeg vil 
oppfordre tilbedere til å reise seg og skinne i vissheten om sin identitet 
og betydning, og utfordre alt som står i veien og hindrer at dette skjer. 
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FRYKT

 Én av de tingene som kan være til hinder i tilbedelsen, og som jeg 
selv har sett, hørt om og erfart i denne kulturen, er frykt. Frykt kan 
manifestere seg i ulike former for å holde mennesker tilbake og hindre 
dem i å utstråle Guds herlighet i Norge. Én av disse formene er frykten 
for fordømmelse. Jeg har blitt fortalt at dette er et kraftig filter som 
mange nordmenn siler tankene sine gjennom før de gjør noe. Mange 
er bekymret for hva andre tenker, eller de feller dom over personer som 
skiller seg ut. Det å sammenligne seg med andre og være redd for at 
man ikke er god nok, er også en del av dette, og det holder menne-
sker tilbake. Jeg tror dette er et åndelig festningsverk, for jeg kjente 
selv på denne frykten sterkere enn noensinne da jeg besøkte Norge 
for andre gang. Jeg kom full av tillit, ikke til meg selv, men til Gud som 
hadde sendt meg hit, og som hadde lagt ned i hjertet mitt en så sterk 
kjærlighet og et ønske om å tjene Norge i. Mens jeg talte på et møte, 
kjente jeg på en sterk menneskefrykt og ble redd for at folk tenkte 
“hvem tror hun at hun er? Her kommer hun og skal belære oss … hva 
vet vel hun?” Jeg begynte å tvile på meg selv og til og med på Guds 
stemme innimellom på grunn av denne frykten. Men så fortalte en nord-
mann meg om denne skyen av frykt og fordømmelse som har formørket 
den norske kulturen i generasjoner. 
 
 Jeg har også hørt fra enkelte nordmenn at pendelen i noen tilfeller 
har svingt helt over til den motsatte siden for den yngre generasjonen 
– de har null filter og er altfor selvopptatte. Det er godt mulig at dette 
er sant, men denne observasjonen kan også komme fra den samme 
ånden av fordømmelse. Barn som ikke får nok oppmerksomhet fra forel-
drene eller lederne sine, blir utagerende. Så kanskje trenger de å bli 
oppmuntret og løftet opp av den eldre generasjonen, ikke trykket ned 
når de stikker seg ut. Det vil bare gjøre ting verre. 

 Jeg er i alle tilfelle sikker på at vi trenger å være fri til å tilbe Gud 
og leve livene våre i tråd med hans vilje, uten å la andres meninger 
komme i veien. Vår tilbedelse er å behage Gud, ikke andre mennesker. 
Så hvordan blir vi kvitt denne frykten i livet som holder oss tilbake? 

8.
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Bibelen sier at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.3  Vi trenger 
en åpenbaring av Guds kjærlighet, både til oss selv og til andre. Hans 
kjærlighet forandrer alt. Når vi retter oppmerksomheten mot det han 
har gjort for oss og hvem han er, blekner alt annet. Vi får et klarere 
perspektiv på virkeligheten og hva som egentlig betyr noe. Når du 
begynner å synge “Ingen er som du, ingen når mitt hjerte slik som du 
gjør ...” og du grunner på hans kjærlighet, mister frykten grepet om 
deg. Frykten må flykte når vi grunnfestes i Guds kjærlighet. Denne 
kjærligheten gir oss selvtillit. Den gir oss fred. Den gir oss identitet og 
mening. Guds kjærlighet gir oss mot og kjærlighet til hverandre. 

 Når du ser at noen går ut av komfortsonen i tilbedelsen, så hei 
på dem. La motet deres styrke deg, og la det oppmuntre deg til å gi 
mer av deg selv også i tilbedelsen. Uansett om vi står i tilbedelse i 
menigheten eller lever livene våre i hverdagen, så la oss ære det Gud 
gjør i dem rundt oss. I stedet for å se etter ting du kan kritisere, kan du 
se etter skattene Gud har lagt ned i andre, og fokusere på dem. Etter 
hvert som vi står mer sammen i tilbedelse, i ære og kjærlighet, blir vi 
de skinnende lysstrålene jeg så i synet mitt – knyttet til hverandre og 
knyttet til himmelen så hele nasjonen blir opplyst.  

KULTURELL IDENTITET

 Så hvordan kan vi stråle ut identiteten vår som nasjon? Jeg tror vi 
trenger å skille klart mellom det som er et kulturelt uttrykk for Guds 
rike, og det som bare er kultur. Vi må se ut over atferden vår og finne 
verdisettet eller oppfatningene som bærer den. Vi vet at frykt ikke er en 
del av Guds rike, men en fiende av kjærlighet, mens ærlighet, lojalitet, 
generøsitet og gudfryktig ydmykhet har sin naturlige plass der. Jeg tror 
disse egenskapene kan være sterke søyler i Norges identitet i Guds rike.  

 Noe annet jeg har identifisert som en Gudsrike-verdi i Norge, er det 
å gjøre ting sammen. Jeg elsker måten fellesskapet av lovsangsledere 
i Norge har vokst på gjennom nettverket lovsang.no. Dette fellesskapet 
samler lovsangsledere over hele landet, og de møtes hvert år for å 
være sammen og bli slipt av hverandre. Dette fører til at hele nasjonen 
blir påvirket. Vi har også et sterkt bønne- og lovsangsfellesskap i 
Bergen, der ulike menigheter samles annenhver uke til et arrangement 
kalt Bergen i Brann. Mange organisasjoner i Norge drives av komiteer 
og grupper i stedet for at én person i et hierarkisk system sitter på 
toppen og bestemmer alt, som ofte er tilfelle i andre kulturer. Det er 
alltid bedre å gjøre ting sammen, men baksiden av denne verdien 

3 1 Joh 4,18
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kan være fordømmelse og distansering hvis noen føler seg kalt til å 
begynne med noe nytt, og dermed skiller seg litt ut. Det kan være lurt å 
ha denne verdien i bakhodet, slik at vi kan uttrykke den på Guds måte 
ved å støtte hverandre.   

 Mange fra andre land vil nok beskrive nordmenn som et stoisk folk, 
med lite eller intet uttrykk. Vi har gått gjennom de hebraiske ordene 
for lovprisning i Bibelen, og de ulike måtene vi bør uttrykke dette 
på, så hvordan kan Norge omfavne Guds ord med en autentisk form 
for lovprisning? For det første må lydigheten til Guds ord ha forrang 
fremfor kulturen eller personlighetstypen din, ettersom du først 
og fremst er en borger av Guds rike, og deretter norsk statsborger. 
Samtidig ønsker Gud at vi skal tilbe i sannhet og oppriktighet og 
uttrykke det kulturelle mangfoldet også.  

 Det handler ikke om gode kontra dårlige uttrykk. Det handler mer 
om drivkreftene bak uttrykket eller atferden, som vi ikke kan se. Ta 
det gode fra kulturen din og bruk det i tilbedelsen, samtidig som du 
er bevisst på de aspektene som ikke stammer fra Gud. Spør deg selv 
når du tilber, om du gjør noe ut av kjærlighet og oppriktighet, eller på 
grunn av frykt. Er du bare forsiktig og vurderer kostnaden før du gjør 
noe, eller handler det om komfort og uvilje mot å gi Gud et offer? Tenk 
gjennom de underliggende drivkreftene som ligger bak uttrykket ditt.  

 
 Kanskje bør vi justere vår egen oppfatning av hva som passer seg 
i ulike sammenhenger. I Norge er det greit å være oppglødd eller 
litt vill og gal på en fotballkamp, på 17. mai eller på en konsert. Men 
menigheten er – ifølge den generelle kulturelle holdningen – ikke et 
sted der man skal la følelsene ta overhånd. Vi vet imidlertid at dette 
ikke er en av verdiene i Guds rike, og vi er nødt til å endre tankesettet 
rundt denne atferden i kulturen vår, for jeg er temmelig sikker på at 
Himmelen bobler over av fryd og glede.    

 En venn av meg som er norsk, fortalte meg at det eneste som får 
nordmenn til å slippe seg løs, er et par glass med alkohol. Alkohol kan 
riktignok gjøre folk avslappet og få dem til å føle seg fri til å gjøre ting 
de vanligvis ikke tør å gjøre, men problemet med å være avhengig 
av alkohol for å føle seg fri, er at det ikke er varig. Effekten forsvinner 
ganske raskt, og hvis avhengigheten blir for sterk, kan det ødelegge 
livet ditt. Guds Ånd, derimot, kan fylle deg med ekte frihet. Jeg synes 
Paulus inviterer oss inn i denne friheten på en nydelig måte i Efeserne 
5,18. Han sammenligner det faktisk med alkohol. Han sier: “Drikk dere 
ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden”. Ordet 

8.
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fylt på gresk betyr å “gjøre komplett på alle måter, fylle helt opp slik at det ikke 
mangler noe, å gjøre noe fullkomment”. Og er det ikke det alle egentlig lengter 
etter, å føle seg hel? Når du føler deg hel, føler du deg også fri. Paulus fortsetter 
med å fortelle oss hvordan vi kan oppnå denne fylden: “syng sammen, la salmer, 
hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren.”  Så når vi 
velger å løfte stemmene våre i lovprisning til Gud, kanskje i utgangspunktet som 
et offer, fyller han oss med sin Ånd og gir frihet, slik at vi da kan gi ham enda 
mer av oss selv i tilbedelsen. 4 For der Herrens Ånd er, der er frihet.5   

 Det tar tid å bygge Guds kultur inn i vår egen. Vi må begynne med 
å identifisere tankesettene som er feil, og bytte dem ut med de riktige 
tankesettene – vi må fokusere på kjærlighet i stedet for frykt. Over tid blir 
de riktige tankesettene og holdningene til noe vi tror på og praktiserer, som 
igjen blir til vaner. Og når de nye vanene blir sterkere enn de gamle, forandres 
kulturen.

  4Ef 5,19,  52 Kor 3,17

 



90 9190 91

Som en avslutning på dette kapittelet om kultur, kan du bruke litt tid på å tenke 
gjennom spørsmålene nedenfor på egen hånd, før du deler tankene dine med 
de andre i gruppen. 
 

Spørsmål til refleksjon og samtale: 

1. Tenk litt på de kulturelle verdiene i Norge som er omtalt i dette kapittelet.   
 Hvordan kommer de til uttrykk i ditt eget liv? Hvordan kommer de til 
 uttrykk i tilbedelsen i menigheten din? 

2. Hvilke andre verdier, oppfatninger og atferdsmønstre i den norske kulturen  
 påvirker tilbedelsen for enkeltpersoner eller hele fellesskapet? Finn ut 
 hvilke som gjenspeiler Guds rike, og hvilke som bare er kulturelt betinget.   
 Diskuter hvordan dere på ulike måter kan utstråle de sidene ved kulturen   
 som gjenspeiler Gud, både i din personlige tilbedelse og når menigheten
  tilber i fellesskap, og hva som ikke hører hjemme i Guds rike og derfor 
 bør endres. 

3. Når vi ser på det store bildet, hvilke unike fordeler har Norge som gjør 
 at vi kan påvirke Guds rike? På hvilke måter kan du bidra i det store bildet   
 med de velsignelsene Gud har gitt deg? 

4. Har du sett eller opplevd andre kulturer og andre nasjoner i tilbedelse? 
 Snakk sammen om ulike verdier, oppfatninger og atferdsmønstre i andre   
 kulturer og hvordan dette kommer til uttrykk i tilbedelsen. Har du lært noe fra  
 andre kulturer som du ønsker å vokse i? 

8.
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9: Lyduttrykk
 Vi har snakket om det kulturelle hjerteuttrykket, men nå skal vi se 
litt nærmere på tilbedelsens kulturelle lyduttrykk. I et tidligere kapittel 
nevnte jeg at Gud verdsetter det språklige mangfoldet i verden, og 
at hvert enkelt språk bærer unike skatter fra Guds rike. Vi snakket om 
hvordan tilbedelse på morsmålet er en stor del av det å tilbe i sannhet, 
fordi morsmålet vanligvis er hjertespråket som folk bruker når de skal 
kommunisere dypt og ekte med Gud. Det kulturelle lydmangfoldet er 
også verdifullt for Gud, fordi det gjenspeiler ulike aspekter og 
fasetter ved Guds herlighet. Jeg tror ikke det er meningen at det bare 
skal finnes én kategori eller sjanger innen lovsangsmusikk der alt høres 
likt ut. Musikk som brukes til tilbedelse, bør være full av variasjon og 
finnes i alle sjangre, med ulike lydbilder knyttet til alle de ulike typene 
kulturer og folkegrupper.  

 Jeg tror at hver eneste by, region, nasjon og folkegruppe bærer et 
unikt lyduttrykk som gjenspeiler kulturen deres. Folk responderer på 
musikktypene som gjenspeiler verdiene, tankesettet og skikkene i deres 
egen kultur. Ta for eksempel den afrikanske trommen. Det er ofte det 
første instrumentet man tenker på når man tenker på Afrika. Trommen 
leder menneskene i denne kulturen til å bevege kroppen for å uttrykke 
og kommunisere det som ligger dem på hjertet. Det er en viktig del av 
den afrikanske tilbedelsen fordi det gjenspeiler skikkene og at de  
verdsetter dans og det å uttrykke seg med kroppen. Ulike instrumenter 
og musikkstiler spiller en mektig rolle i det kulturelle 
tilbedelsesuttrykket. 

 Det finnes et studium kalt etnomusikkvitenskap, som er studiet av 
sosiale og kulturelle aspekter ved musikk og dans i lokale og globale 
kontekster. Én gren innen etnomusikkvitenskap hevder at melodiene fra 
bestemte folkegrupper på én eller annen måte er påvirket av terrenget 
i landskapet der de bor. Områder med flatt terreng har for eksempel 
melodier med mindre sprang i intervallene, mens kuperte områder har 
intervaller med større hopp og sprang. Ifølge denne teorien er 
musikken i et område et lydmessig speilbilde av landskapet. Jeg synes 
dette studiet er interessant. Tenk på hvordan ulike etniske instrumenter 
også gjenspeiler lyden av et land. Det australske blåseinstrumentet 
didgeridoo gir en lav tone med lite bevegelse, som gjenspeiler det flate 
terrenget i landet. Den irske fløyten er veldig melodisk med lekende 

92
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lyder som minner om åsryggene og fjellene i Irland. Ukulelen har den 
lette lyden av øyer, som om du nesten kan se vannet som bruser over 
sanden, når du hører at noen spiller på den. 
 
 Ulike instrumenter i verden frembringer ulike følelser i sjelen, og ulike 
kulturer kan oppleve instrumentene ulikt. Når jeg tenker på ukuleler, 
får jeg en følelse av leken glede og fredfylt avslapning. Og når jeg 
hører strenginstrumenter, rører det ved noe dypt inne i meg og kaller 
på dypet i meg om å tilbe Gud. Har du noen gang tenkt over hvordan 
etniske instrumenter eller bestemte musikkstiler fra vårt eget område 
og landet der vi har røttene våre, kan påvirke tilbedelsen vår?
 
 I Norge har vi hardingfela som et etnisk instrument, og den 
tradisjonelle musikken er først og fremst folkemusikk. Men Norge har 
også blitt påvirket av mange andre instrumenter fra ulike deler av 
Europa opp gjennom historien. Hvis vi tenker på teorien fra 
etnomusikkvitenskapen og lyden av det norske språket, så er det et 
veldig melodisk språk med varierende toner i setningene. Kan det være 
påvirket av det kuperte terrenget og alle fjellformasjonene? Vi vet med 
sikkerhet at terrenget har hindret lydbildet i å bli ensartet over hele 
landet. Ulike dialekter og uttrykk har utviklet seg i de ulike områdene, 
atskilt av fjell. I de gamle folkevisene og bryllupsmarsjene finner vi 
forskjellige vakre melodier der lyder som “dam da di dam dam da didi 
dam” representerer ulike områder av landet. 

 En veldig viktig del av Norges lyduttrykk og kultur kommer fra 
urinnvånerne, det samiske folket. De fleste bor i de arktiske 
nordområdene, men de er spredt over hele Skandinavia. Samenes
 kultur har også et lyduttrykk med viktige verdier og tradisjoner som 
gjenspeiler Guds rike. Trommen og joiken uttrykker en del av deres 
kulturelle identitet som bør høres i deres tilbedelse til Gud.  

9.
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Å FORLØSE LYDUTTRYKKENE 

 Én av grunnene til at mange er redde for å bruke det kulturelle 
lyduttrykket sitt i tilbedelse, er at de tror den etniske musikken, stilen 
eller instrumentene er “djevelens verk” fordi de har blitt brukt på feil 
måte. Du kan finne noe i alle kulturer som har blitt brukt feil. Jeg har 
hatt det store privilegiet å jobbe med kristne samer i nord, og de gjør 
en fantastisk jobb med å forløse de delene av kulturen som djevelen 
har stjålet, og ta dem tilbake til Guds ære. De har forløst joiken og 
lydene og bruker dem slik Gud hadde tenkt – i tilbedelsen – og 
tiltrekker andre til Guds rike mens de gjør det. Det har vært en del 
motstand tidligere mot denne prosessen med å lære å verdsette den 
kulturelle identiteten og uttrykket i tilbedelsen, men det er i ferd med å 
snu.   

 Vi må ikke glemme at Gud har forsonet alle ting med seg selv og har 
gitt oss forsoningens tjeneste1.  Ingenting er “djevelens verk”, fordi 
djevelen ikke kan skape noe selv; han er en tyv og en etteraper. Jeg 
nevnte tidligere at djevelen prøver å stjele tilbedelsen vår, på samme 
måte som han prøvde med Jesus i ørkenen,2 og da han var Lucifer i 
himmelen.3  Så naturligvis lyver han for å få oss til å tro at bestemte 
instrumenter, lyder eller til og med kroppens bevegelser i dans er hans 
og ikke kan brukes for å tilbe Gud.  

Salme 24,1
Jorden og det som fyller den, hører Herren 
til, verden og de som bor der, er hans.

Salme 150,3-6
Lov ham med gjallende horn. Lov ham med 
harpe og lyre.  Lov ham med trommer og dans. 
Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham 
til tonende symbaler. Lov ham med rungende 
symbaler! Alt som har ånde, skal love Herren. 
Halleluja!”

 

1 2 Kor 5,18, 2Matt 4,8-10, 3 Esek 28,1-17,  Jes 14,12-15
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9.

 Den mest anerkjente klassifiseringen av musikk-
instrumenter er det originale Hornbostel-Sachs-systemet, 
som kategoriserer alle instrumenter i 4 store grupper. 
Vi finner alle disse kategoriene nevnt i Salme 150, der vi 
oppfordres til å bruke dem i tillegg til dans når vi skal prise 
Herren.  

·       Idiofoner – tonende og rungende symbaler
·       Membranofoner – trommer, tamburin
·       Kordofoner – psalter, harpe, strenginstrumenter
·       Aerofoner – trompeter, horn, orgel, fløyte

  Så hvordan kan vi med rette kalle et instrument for “djevelens verk” 
hvis Gud oppfordrer oss til å prise ham med det? Hvis vi fortsatt skulle 
være i tvil om et instrument, avrundes salmen med “alt som har ånde, 
skal love Herren”. Intet instrument kan spille av seg selv, ettersom 
det trenger noen med ånde til å spille på det for å lage lyd. Vi kan 
konkludere med at alle kulturelle uttrykk gjennom instrumenter, dans 
og stemmebruk opprinnelig ble skapt til Guds ære. Hvis djevelen har 
“stjålet” noe slik at det anses som “hans”, må vi ta det tilbake. Vi kan 
begynne med å endre måten vi tenker på dette, og deretter forsone det 
tilbake til det formålet det var skapt til. Denne kampen beviser fremfor 
alt at det er noe veldig betydningsfullt og mektig over tilbedelsen vår 
når vi forløser kulturens etniske lyduttrykk i tilbedelse.  

 Som jeg har nevnt tidligere, er jeg en del av en misjonsorganisasjon 
som kalles Sounds of the Nations, der representanter over hele verden 
jobber for å forløse lyduttrykk, instrumenter, stiler og kulturer. Vi ønsker 
å se mennesker forløse lydene og sangene som har størst innvirkning 
på landet og folket, til Guds ære. Ett av områdene vi jobber i, er India, 
der vi trener folk i å skrive sanger på sitt eget språk og med sine egne 
lyduttrykk. For noen år siden hørte vi fra en av menighetene som 
hadde deltatt i opplæringen vår. Etter å ha fått en åpenbaring og 
forståelse av verdien av det unike kulturelle lydbildet og uttrykket i 
tilbedelse, bestemte de seg for å bruke etniske indiske instrumenter i 
lovsangen og synge sanger på sitt eget morsmål. Tre måneder etter at 
de gjorde denne ene endringen i tilbedelsen, og uten noen endringer i 
menighetsstrukturen, hadde menigheten vokst kraftig og gått fra å ha 
3000 medlemmer til 7000. Når mennesker synger sanger som stammer 
fra deres eget område, uttrykker de landets lyder, ikke bare folkets 
lyd. Det skjer noe betydningsfullt når hver nasjon forløser sitt unike 
lyduttrykk og gjenspeiler den fasetten av Guds herlighet på jorden – 
det forløser velsignelse og innhøsting.  



96 9796 97

Salme 67,4–8
Folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise 
deg! La folkeslag glede seg og juble, for du 
dømmer folkene med rettferd og leder 
folkeslagene på jorden. Folkene skal prise deg, 
Gud, alle folk skal prise deg! Jorden har gitt 
sin grøde, Gud, vår Gud, velsigner oss. Gud skal 
velsigne oss!Hele jorden skal frykte ham!

 Så hvordan kan vi gjøre dette her i Norge? Hvordan kan vi forløse 
lyden av landet og det kulturelle uttrykket i tilbedelsen? Betyr 
dette at vi må finne noen som kan spille hardingfele og bare synge 
folkeviser i lovsangen? Eller må vi finne noen som kan joike og spille på 
runebomme? Ikke nødvendigvis. Men kanskje vi kan ta et skritt utenfor 
det konforme lydbildet og tenke kreativt om hvordan vi kan ære det 
etniske lyduttrykket og bruke det mer i tilbedelsen. Det kan ta oss til et 
nytt nivå i tilbedelse, og sette oss i dypere kontakt med røttene til den 
kulturelle identiteten vår i Guds rike. Det finnes lovsangsledere i Norge 
som jeg har stor respekt for, og som allerede gjør en utmerket jobb 
med å lede mennesker til å forløse lyduttrykket og identiteten til denne 
nasjonen i tilbedelse. Gjennom Sounds of the Nations har vi også vært 
vitne til at menigheter over hele verden trer inn i et høyere nivå av 
tilbedelse når de synger sanger som er skrevet på deres eget språk, 
og bruker kulturens egne lyder og stil. Ulike områder i Norge kan også 
forholde seg veldig ulikt til forskjellige lyder og uttrykk. Det kan være 
lurt å vurdere hvilke lyduttrykk og stiler som passer best til menneskene 
i ditt område. 

 Alle kulturer er i stadig forandring og utvikling. De bygges over tid. 
Det finnes for eksempel ord vi ikke bruker i dagligtalen lenger, men som 
var vanlige for 100 år siden, og noen ord har endret betydning i årenes 
løp. Av den grunn kan språket vi bruker i tilbedelsen, også forandres 
over tid, for at vi skal kunne uttrykke oss genuint. Lydbildet eller stilen 
vil også forandre seg i takt med kulturen, spesielt når innvandringen fra 
andre kulturer øker. 
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 Bare se på New Orleans, for eksempel. Lyduttrykket i dette området 
utviklet seg på slutten av 1800-tallet, da ulike etniske grupper og 
folkegrupper – franskmenn, spanjoler, afrikanere, italienere, tyskere og 
irer – fant felles grunn i kjærligheten til musikk. Jazz begynte å 
vokse fram som en del av en større musikalsk revolusjon som omfattet 
ragtime, blues, negro spirituals og marsjer. 4 Det ble skapt en musikk-
sjanger eller et lyduttrykk ut ifra en sammensmelting av folkegrupper. 

 Lyden av vår tilbedelse kan ta nye former og få nye uttrykk når vi 
blander de urgamle lydene med moderne lyder, og når mennesker 
fra andre kulturer og bakgrunner kommer sammen og former den 
fremvoksende kulturen. Det finnes så mye kreativitet og grenseløse 
muligheter i Guds rike til å vise frem Guds skjønnhet. Han kaller frem en 
ny sang,5 men han verdsetter også de eldgamle dørene i hvert enkelt 
land. 6 Jeg tror det fortsatt finnes nye instrumenter som skal lages, og 
gamle instrumenter som kan gjenoppdages. Begge deler gjenspeiler 
og forløser Guds herlighet, han som er gammel av dager7  – og “som er 
og som var og som kommer”.8 

Jeg elsker dette skriftstedet fra Jesaja: 

Jesaja 42,10–11
Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham 
fra jordens ender, dere som ferdes på havet, 
og alt som fyller det, dere kyster og alle som 
bor der! Ørkenen og byene der skal stemme i, 
landsbyene der Kedar bor. De som bor i Sela, 
skal juble, de skal rope fra fjelltoppene. De skal 
gi Herren ære, forkynne hans pris på kystene. 
 

9.

4https://www.nps.gov/jazz/learn/historyculture/jazz_history.htm , 5 Jes 42,10, Salme 96,1
6Salme 24,9-10, Jer 6,16, 7Daniel 7,9, 8Åp 1,8
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 Legg merke til at Gud nevner spesifikke geografiske områder og 
menneskene som bor der. Hvorfor gjør han det? Fordi hvert sted har 
sitt eget lyduttrykk. Gud ønsker å høre en ny sang som på en unik måte 
gjenspeiler hvert område i verden, ikke den samme lyden overalt.    

 I Himmelen er alle nasjoner og tungemål representert rundt tronen, 
men la oss ikke vente til vi kommer dit før vi løfter opp det unike 
lyduttrykket Gud har gitt oss. Ikke legg skjul på hvem du er når du tilber, 
eller prøv å høres ut som noen andre. La oss representere landet han 
har formet oss ut fra, og vise den fasetten av hans herlighet, slik at når 
Gud lener seg tett inntil vår tilbedelse på jorden, kan han fryde seg over 
å oppleve det fulle globale bildet av sin herlighet i oss, hans barn.  

  

TIL LOVSANGSLEDERE OG LOVSANGSTEAM:

 Det er dere som bestemmer hvilket lyduttrykk som skal brukes i den 
felles tilbedelsen i menigheten deres. Når dere velger ut sanger, så 
ta det etniske og kulturelle lydbildet i området med i betraktningen. 
Finnes det noen i menigheten som kan spille et instrument som 
gjenspeiler folket eller landet i området? Tenk gjennom dialekten dere 
synger på, og om den gjenspeiler menneskene dere leder. Finnes det 
en måte dere kan innlemme tradisjonelle lyder i det moderne lydbildet 
på?  

 Vi har snakket mye om det kulturelle lyduttrykket for et land, 
men vi bør også ta hensyn til ulike subkulturer når vi velger sanger 
og musikkstil. Hvis det er en overvekt av hipstere, motorsykkelfans, 
intellektuelle eller andre grupper i forsamlingen, bør dette tas med i 
betraktningen når man skal velge ut sanger. Hvilken aldersgruppe dere 
skal lede, kan også ha innvirkning på valg av lyduttrykket i tilbedelsen. 
Ulike generasjoner foretrekker ulike musikkstiler. Hvis du primært leder 
ungdommer, kan lydbildet være helt annerledes enn om du leder 
en forsamling med eldre mennesker eller flere generasjoner. Som 
lovsangsteam skal vi tjene og representere lyduttrykket og hjertene til 
folket når vi tilber og lovpriser Gud.
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Bruk litt tid på å tenke gjennom spørsmålene nedenfor på egen hånd, og del 
deretter tankene dine med de andre i gruppen. 

Spørsmål til refleksjon og samtale: 

Som en avslutning på dette kapittelet om lyduttrykk kan du tenke 
gjennom spørsmålene nedenfor på egen hånd før du deler tankene dine med 
de andre i gruppen.

1.  Kan du komme på andre instrumenter eller musikkstiler som gjenspeiler   
 landskapet ved ulike nasjoner, slik det antydes innen
 etnomusikkvitenskapen? 

2.  Hvilke typer instrumenter og musikkstiler er populære i ditt område   
 akkurat nå? Hvilke gamle instrumenter og stilarter finnes det der?  

3. Hvilke typer sanger synger dere i menigheten? Er det flest sanger    
 på engelsk eller oversatt fra andre kulturer, eller er de skrevet på    
 morsmålet deres? 
 Hvilke typer lovsanger mener du påvirker menigheten sterkest og er   
 mest ekte? 

4.  Er det noen instrumenter som er forbudt eller mislikt i menigheten?   
 Snakk sammen om hvorfor det er slik, og hvordan dere kan bidra til   
 å forløse disse lydene, ved å be om å få Guds perspektiv på dette    
 lyduttrykket. 

5.  Til lovsangsledere og lovsangsteam: Tar du med det kulturelle 
 lyduttrykket i tilbedelsen? Snakk sammen om hvordan Norges lyduttrykk   
  kan gjenspeiles tydeligere i menighetens tilbedelse. 

9.
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         - Til Slutt -
 Jeg innledet denne boken med å fortelle om et syn, og jeg vil 
avslutte på samme måte. Noen år etter at jeg hadde synet med kartet 
over Norge, fikk jeg et annet syn. Jeg sto i lovsang under en samling der 
mennesker fra ulike nasjoner skulle planlegge en verdensomspennende 
feiring av 2000-årsjubileet for Kristi oppstandelse.1 I dette synet så jeg 
hele jorden, og den vibrerte og pulserte i takt med Guds hjerteslag. 
Alle nasjoner hadde lysstråler som sprang frem fra sitt eget kontinent. 
Det var et nydelig samspill med Himmelen. Hver nasjon viste frem den 
fasetten av Guds herlighet som Gud har lagt ned i dem, med sine unike 
lyder, dans, farger og uttrykk i tilbedelsen, mens Himmelen samtidig 
forløste sin herlighet over jorden. Fiendens grep om jorden ble brutt 
mens Himmelen og jorden ble mer og mer synkronisert. 

 
Jesaja 61,11
For som jorden lar spirene vokse, som en hage 
lar frøene gro, slik skal Herren Gud la 
rettferdighet og lovsang spire fram for alle 
folkeslag.

Jesaja 45,8
La det dryppe ovenfra, du himmel! Rettferd skal 
strømme fra skyene. Jorden skal åpne seg, gi 
frelse som frukt og la rettferdighet spire.  Jeg, 
Herren, skaper dette.

Salme 85,11–14
Miskunn og sannhet skal møte hverandre, 
rettferd og fred skal kysse hverandre. Sannhet 
skal spire opp av jorden og rettferd se ned fra 
himmelen. Herren skal gi det som godt er, og 
landet vårt skal bære sin grøde. Rettferd går 
foran når han drar fram.

 Jeg er så glad i disse skriftstedene som beskriver 
samhandlingen mellom Himmelen og jorden. Når vi priser Gud i 
trofasthet som hans skaperverk, forløser Himmelen Guds godhet, 
rettferdighet og en høst av frelse på jorden. 

1 https://www.jc2033.world/en/
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 Du er verdifull i det store bildet. Du er et unikt fingeravtrykk av Guds 
herlighet som ingen andre i historien har vært eller kommer til å være på 
jorden. Du er hans barn, og du gjenspeiler din himmelske far med din egen 
personlighetstype og med gavene dine, og du representerer nasjonen og 
kulturen du kommer fra. Du bærer en unik lyd og et uttrykk for tilbedelse til Guds 
trone. Han verdsetter det du kan tilby ham.  
 
 Jeg håper at du ved å lese denne boken har blitt utrustet til å bli den 
sanne tilbederen som Far søker, at du kan gi ham hele deg på en sannferdig 
måte, og har blitt inspirert til å kjenne ham dypere i Ånden. Jeg ber om at du 
vil fortsette å ta imot utfordringene som han leder deg inn i, for å modnes 
i tilbedelsens offer. I Jesu navn velsignelser jeg deg, menigheten din og 
lovsangsteamet ditt. Måtte dere bli fylt av visdom, forståelse og mot når dere 
etterjager Guds hjerte i tilbedelsen. Husk at tilbedelse i utgangspunktet handler 
om å kjenne og elske Gud. Og måtte du ut fra det utgangspunktet virkelig 
stråle! Måtte du stråle klart i denne nasjonen.

Matteus 5,16  
Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de 
kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise 
deres Far i himmelen! 
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- Takk til -
Mannen min, Ole Martin Kolsrud, og familien min for oppmuntring i
prosessen og enorm støtte

Normisjon region Hordaland for gode innspill, vilje og evne til å få 
boken distribuert videre

Randi O. Gamlemshaug, Kaia Brun og Kristin Winther Jørgensen for 
oversettelse og korrekturlesning

Paul Baloche, Dan McCollam, Svein Høysæter, Jim og 
Henriette Freegard for lederskap og bønnestøtte 

Til alle mine norske venner for støtte og hjelp til å forstå norsk 
kultur og språk
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Vil du gå dypere i tilbedelse som kirke eller gruppe? Vil du være med 
på å bygge en bedre lovsangskultur rundt deg? Ta med deg kirken din, 
smågruppen eller organisasjonen din gjennom denne boken.

Studieopplegget er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper 
og kurs som benytter studieopplegget kan søke om statsstøtte til 
studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt på:
 tlf. 23 08 14 70, e-post. post@k-stud.no

Liker du ikke å lese? Da kan du ta Ekte og ærlig tilbedelse-kurset som 
e-kurs og gå gjennom ni uker med undervisningsvideoer, diskusjoner, 
spørsmål og læring. Klikk deg inn på www.disciplesofworship.com for 
mer informasjon.

BLI MED PÅ NESTE BERGEN LOVSANGSSKOLE! 
SE LOVSANGSSKOLE.NO FOR MER INFO.
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- Andre produkter og ressurser -
Musikk og resurser fra Mary Elizabeth Kolsrud, Disciples of Worship og 
Sounds of the Nations er tilgjengelig på www.disciplesofworship.com :

◊ E-kurs: Ekte og ærlig tilbedelse av Mary Elizabeth Kolsrud
◊ E-kurs: Advancing Worship in a Traditional Church av  

Mary Elizabeth Kolsrud
◊ E-kurs: Redeeming A Sound av Dan McCollam
◊ E-kurs: God Vibrations av Dan McCollam
◊ E-kurs: Songwriting av Dan McCollam

  Det vil også komme mer materiell..

 
Musikk som er tilgjengelig på Spotify og iTunes:

Live Love Dream
Mary Elizabeth Kolsrud

Setter Min Lit
 Bergen Lovsangsskole

Nystemten-Bergenssangen 
Bergen Lovsangsskole

Follow the Sound
Disciples of Worship

This Season
Mary Elizabeth
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- Nettsider-

disciplesofworship.com

lovsangsskole.no

normisjon.no/hordaland/

maryelizabethmusic.com

soundsofthenations.com

- Sosiale medier-
        

disciplesfoworship

maryelizabethmusic

soundsofthenations

normisjon.hordaland


