
Til samtale: 2. Sam 6, 12-22  
Hvordan opplever du/dere fortellingen i 2. Sam 6, 12-22? Kjenner 

du deg mest igjen hos David som danset av glede for Gud, eller 

hos Mikael som så på ham og foraktet ham for hans mangel på 

verdighet og kontroll? Hva tenker dere om det å slippe 

kontrollen, og la følelsene og spontaniteten styre tilbedelsen? 

 

Det finnes en rekke andre bibelsteder der vi ser at feiringer, 

spektakulære hendelser og store følelser er en måte å elske Gud og 

tilbe ham på. For eksempel: 

 

• Matt. 21, 1-11 

• 1. Krøn. 15,6 

• Apg 16,25 

• Salme 149-150 

• Åp 7, 11-17 

• Joel 3,1-2 

 

Velg ut og les noen av disse bibelstedene. Kan det som er 

beskrevet her være til hjelp for dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 

 

 
 
 

Følelsenes vei i våre fellesskap 
Kjenner dere til kirkesamfunn eller bevegelser som bruker eller 

har brukt følelsene og feiringene spesielt mye som en form i sin 

tilbedelse og tilnærming til Gud? Hva kjennetegner disse krikene? 

Bruker vi følelsenes vei i våre fellesskap, gudstjenester og 

samlinger. Hvordan kunne vi lagt bedre til rette og gitt rom for å 

erfare Gud gjennom spontanitet og karismatikk i våre møter på en 

god måte? 

 

Følelsenes vei i ditt personlige bønneliv 
Vet du om noen som bruker følelsene som sin vei i møte med 

Gud? Kjenner du deg nærmest Gud når du får feire ham og glede 

deg over hans storhet – f.eks. i lovsang? Har du personlige 

erfaringer med å møte Gud gjennom dype erfaringer av 

Gudsnærvær som preger livet ditt?  Eller er dette en ukjent måte å 

erfare Guds nærvær på? Kan noen dele personlige erfaringer der 

Gud møtte dem på overnaturlige måter?  

 

Til utfordring 
Hvordan kan dere møte Gud gjennom følelsens vei i deres 

bibelgruppe? Kan dere be om at Guds Ånd skal berøre dere og la 

dere erfare hans nærhet, også la Gud virke som han vil? Er det 

lovsanger dere kan synge/lytte til for å feire Guds storhet? 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Følelsenes vei er tema for gudstjenesten søndag 14. november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
For videre lesning: Sacred Pathways, Gary Thomas (Zondervan 2020).  

For videre lytting: Podcasten Randsoner, sesong 3 (ni episoder utover 
høsten 2021).  

Samtaleopplegg 

DE HELLIGE VEIENE 6:9 
Randesund frikirke, høsten 2021.  

6 Følelsenes vei 
De som kjenner seg hjemme på følelsenes vei, legger ofte vekt på 

viktigheten av å erfare Gud i eget liv. Det er viktigere å føle at 

Gud er nær og elsker oss enn å ha kunnskap om Gud, hvem han er 

og hva han har gjort for oss. Mange har, eller lengter etter, den 

dype, livsforvandlende erfaringen av at Gud møtte dem, rørte ved 

dem, og talte til dem. Spontanitet og det å «la ånden virke som 

den vil» er viktig for å erfare Gudsnærværet. De legger ofte vekt 

på feiringer, lovsang, løftede hender og å kunne gi fysisk uttrykk 

for glede over Guds store kjærlighet. Tradisjoner, ritualer og 

liturgier vil fort kjennes tomme og innholdsløse, og til og med 

være til hinder for å møte Gud, for de som kjenner seg hjemme på 

følelsenes vei. 

 

Faren for de som legger vekt på erfaringer og følelser kan være at 

man begynner å jakte på de store opplevelsene i stedet for å søke 

Gud, og at man glemmer å leve livet sammen med Gud i 

hverdagene og blant andre mennesker. Dessuten kan det også 

være en fare for at egne erfaringer blir viktigere enn skriften 

(Bibelen) og tradisjonen/fellesskapet når Gudsbilder og tro formes. 


