
Til samtale: Matt. 6, 25-34 – Vær ikke bekymret for noe.  
Jesus hadde mye av sin undervisning utendørs, og han brukte ofte 

naturen og det skapte som utgangspunkt for sin undervisning. I 

denne teksten viser han til både fuglene under himmelen og 

liljene på marken. Appellerer denne teksten til dere? Hva tenker 

dere om Guds omsorg for dere ut fra en tekst som denne? Kan vi 

lære noe om Gud ut av det skapte utover at han er skaper? 

 

Det finnes en rekke andre bibelsteder hvor skaperverket er 

sentralt i tilbedelse og for å erfare Gud, for eksempel: 

• 2. Mos 3, 1-5 

• Salme 104 

• Salme 8 

• Salme 24 

• Mark 6, 46 

• Luk 5, 1-11 

• Mark 4, 26-29 

Velg ut og les noen av disse bibelstedene. Kan disse være til hjelp 

for dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 
 
 
 
 
 

Naturens vei i våre fellesskap 
Kjenner dere til kirkesamfunn eller bevegelser som tilber eller har 

tilbedt Gud utendørs? Hvordan gjør de det? 

Erfarer vi Gud gjennom naturens vei i våre fellesskap, 

gudstjenester og samlinger. Kunne vi gjort mer for å legge til rette 

for å erfare Gud utendørs? 

 

 

Naturens vei i ditt personlige bønneliv 
Vet du om noen som bruker naturen som sin vei i møte med Gud? 

Har dere personlige erfaringer i å tilbe Gud utendørs, omgitt av 

hans skaperverk? Eller er dette en ukjent måte å erfare Guds 

nærvær på? Kan noen dele personlige erfaringer der Gud ble 

spesielt stor eller talte til dem gjennom det skapte?  

 

 

 

Til utfordring 
Kan deres Bibelgruppe møtes utendørs en gang? Kanskje dere har 

møttes ute gjennom pandemien, er det noe dere kan 

videreføre/gjenoppta enkelte ganger. La Guds skaperverk tale til 

dere og tilbe ham som er universets Herre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sansenes vei skulle vært tema for gudstjenesten søndag 19. 

desember. Vi oppfordrer i stede til å lytte til vår podkast om 

temaet som ble lagt ut 14. desember.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 9:9 
Randesund frikirke, høsten 2021.  

9 Naturens vei 
Det er da bedre å gå i skogen å tenke på Gud enn å være i kirka og 

tenke på skogen! Er dette ord som appellerer til deg, som du kan 

kjenne deg igjen i. Da hører du kanskje til blant dem som kjenner 

seg hjemme på naturens vei. For her finner vi de som gjerne tilber 

Gud ute i hans skaperverk, og som både kan erfare Guds storhet 

og ta imot lærdom av ham gjennom alt det skapte. Og heller enn å 

sitte inne i en vakker kirke med rik utsmykning, sterk musikk og 

fine ord, møter de Gud ute i naturen omgitt av mektige fjell, små 

blomster, skummende sjø og klukkende bekker, i Guds egen 

katedral.  

 

En fare for de som gjerne tilber Gud utendørs er at de begynner å 

tilbe det skapte framfor skaperen. Noen kan begynne å tenke at 

Gud er til stede i skapelsen på en måte som gjør det skapte ett med 

Gud. En annen fare er å fjerne seg fra fellesskapet i menigheten 

for heller å møte Gud ute i naturen.  


