Samtaleopplegg til grupper før Juledag 251218

Det går nedover med Gud...
Lesetekster:
Søndagens evangelietekst:

Ordsp 8,1-2.22-31 og Hebr 1,1-6
Joh 1,1-14

Les tekstene hver for dere. Les prekenteksten igjen høyt sammen. Ta så en runde i gruppa hvor
den enkelte deler noe i teksten som dere la spesielt merke til.
Spørsmål til samtale:
 Hva tenker dere er den store forskjellen på juleevangeliet hos Johannes i forhold til de tre
andre evangelistene?
 Hva betydde det den gangen, og hva betyr det for oss i dag at Ordet ble menneske og tok
bolig i blant oss?
 I følge Johannes har Jesus vært fra begynnelsen, før alt ble skapt. Hvorfor tror dere han ble
født til jorden akkurat på denne bestemte tiden i historien?
 Gud er nåde Gud og menneske. Når du tenker på Jesus, er det da det guddommelige
eller det menneskelige som er mest fremtredende?
 På hvilken måte kan julen og inkarnasjonen (av «in carne» - i kjøtt, altså at Gud ble kjød,
menneske) handle om fellesskap?
Til ettertanke fra «Ordet gjennom året», Sjur Isaksen:
«Det sies fra tid til annen at Guds stilling i verden er vesentlig svekket i vår tid. Det har vi selvfølgelig
ikke noe greie på. Som om vi skulle ha mulighet til å svekke eller styrke den allmektige himmelens
og jordens skaper? Gud klarer seg. Kirken er muligens svekket, på godt og vondt. Det er til å leve
med, antakelig både for oss og Gud. Juledags morgen er den selvsagte tid for den universelle
kirkes proklamasjon av Guds storhet, av Underet. Men mange er fraværende, mange var her i går
i stedet. De fleste kommer ikke for å høre om Ordet som ble menneske. Og noen vil tenke: Det går
nedover med Gud. På en måte er det sant, julens er Guds konsekvente og innstendige
nedtrapping. Det er julens bevegelse. Fra trone til stall. Fra himmel til jord. Fra ånd til kjøtt og blod.
Det går nedover med Gud og en samlet kirke roper halleluja, Amen!»
Bønn, kollektbønnen, 1. Juledag:

Velsignet være du, Gud! Hos deg er livets kilde. Du som lot Ordet bli menneske og ta bolig
blant oss, vi ber deg: la oss som gjeterne ved Betlehem knele i undring og tilbe Jesus Kristus,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

