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Ordene

■ Språk er menneskenes adelsmerke

■ Her er Gud-likheten svært tydelig

■ Gud brukte ord til å skape all verden

■ Menneskene bruker ord til å skape sin verden

■ Herskere har til all tid vært tilhengere av egne ord, men har også prøvd å kneble de 
som tenker annerledes. 

■ Menneskene bruker ord til å uttrykke sin forståelse av verden og livet, men også til å 
undertrykke, marginalisere og forfølge

■ Ord er ikke uvesentlige – valgt med omhu kan de velte regimer, forme samfunn -
endre historien



Ordet

■ Guds ord skaper virkelighet, mens 
menneskene ord uttrykker ideer, Sal 33:9

■ Guds velsignelse er skapende ord, også når de 
uttrykkes av mennesker

■ Jesus = Ordet

■ Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din 
munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det 
som vi forkynner. For dersom du med din 
munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt 
hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, 
da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til 
rettferdighet, og med munnen bekjenner en 
til frelse. (Rom. 10:8-10)

■ For ordet om korset er vel en dårskap for dem 
som går fortapt, men for oss som blir frelst, er 
det en Guds kraft. (1 Kor. 1:18)

■ Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg 
selv, så han ikke tilregner dem deres
overtredelser og la ned i oss ordet om 
forlikelsen. (2 Cor. 5:19 NBK)



Ord av en annen verden

■ Ordets autoritet

■ Ordets kraft

■ Ordet er Kristus blant oss

■ Ordet har et innhold

■ For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det 
kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Heb. 4:12)



Hvor er din tro?

Ordene

■ Vakre ord

■ Rituelle ord

■ Sakrale ord

■ Rammer

■ Opplegg

Ordet

■ Trofasthet mot Ordets Herre

■ Tale Ordet

■ La Ordet virke

■ Å forkynne Hans Ord er sann 

tilbedelse


