«En liten stund med Jesus»
Søndags-samlinger i Betel sommeren 2018. Alle søndager
fra og med søn. 1.juli t.o.m. søn. 19.aug. Fra kl 11 til 11:30
Tema gjennom alle samlingene: O Jesus åpne du mitt øye!
1. Vi ønsker hverandre velkommen i Jesu navn.
2. Leser gjerne ett (eller fleire) vers av Lina Sandells sang nr. 343:
O Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er
Jeg har en Fader i det høye som faderomhu for meg bær
3. Leser det/de aktuelle skriftsted. Samtale gjerne om det.
4. En hilsen, en sang, bønn, forbønn og stillhet
5. Herrens bønn sammen – og velsignelsen,
gjerne når vi holder hverandres hender:
6. Vår Far i Himmelen
La navnet ditt helliges
La riket ditt komme
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen
Gi oss i dag vårt daglige brød
Og tilgi oss vår skyld
Slik også vi tilgir våre skyldnere
Og la oss ikke komme i fristelse
Men frels oss fra det onde
For riket er ditt
Og makten og æren i evighet
Amen
7. Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn
være med oss alle! 2Kor 13:13
Ansvarlig leder sørger for å låse opp i god tid, ønske velkommen, lede samlinga
– og å låse lokalet etterpå.
Ved behov for å endre dato for ledelse, så skjer det internt.

Sommeren 2018
«En liten stund med Jesus» – og med hverandre!
Søndag 1.juli, leder: Barbra Dønnestad Michaelsen
Jesus sa til og om dem som tror på ham:
Salige er de øyne som ser det dere ser; for jeg sier dere: Mange profeter og konger
har villet se det dere ser, og har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke
fått høre det. Luk 10:23-24.
Paulus bad:
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere visdoms og åpenbarings
Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket
håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er i blant (eller i) de
hellige, Ef 1:17-18.
Derfor er det vel vi så ofte synger: La meg få høre om – JESUS!...Syng fo meg sangen om –
JESUS!
Søndag 8.juli: leder Even Valderhaug
Kroppens sanser, øye og øre, avspeiler sjelens eller hjertets sanser. Viktig derfor å bruke dem
og å lytte til dem:
Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva
Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss (som tror på Jesus) har Gud
åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud. 1.Kor 2:9.
Hva har Han beredt oss?
Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos meg, for at
de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens
grunnvoll ble lagt. Johannes 17:24
«Bak stjerners myriader – jeg en herlig bolig har. Som Jesus Kristus nå bereder meg!»
Søndag 15.juli: leder: Torunn Karlsen
Det er rett, og det er viktig nok – at vi SER og HØRER: Oss sjøl. Våre medmennesker. Men vi
har så lett for å glemme formaninga i Kol 3:1:
Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved
Guds høyre hånd!
Hva ser vi for troens øye - der oppe? Vi ser Han som døde for oss, men som
også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss!
Rom 8:34.
Og vi forstår at nettopp
derfor kan han også fullkommen frelse dem (oss) som kommer til Gud ved ham, da
han alltid lever til å gå i forbønn for dem (oss). Hebr. 7:25:

Søndag 22.juli: leder Tor Marius Gauslaa
Det er rett og viktig å være kjent med evangelienes beskrivelse av Jesu vandring og gjerning på
jord. Men viktig er det også å være kjent med Herrens gjerning nå – der på og fra Nådens trone
i det himmelske.
For så sier den Høye, den Opphøyede, han som troner evinnelig, og hvis navn er hellig:
I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyet i ånden, for
å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. Es 57:15.
Derfor: Når du og jeg, av ulike grunner - kjenner oss «nedfor», så vit at Han, Mesteren, er i deg
og med deg!
For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter,
men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor
trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til
hjelp i rette tid. Hebr. 4:15-16.
Søndag 29.juli: Monica Hystad
Alle kjenner vi beretningen om åssen Gud fridde jødene ut fra slaveriet i Egypt. Utfrielsen
skjedde på grunnlag av det slaktede lam, og troen på det. Alt dette en skygge av det som skulle
skje. Og som beskrives i 1Kor 5:7 og 8:
…for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus…. La oss derfor holde høytid...
Det er i tiltro til den oppstandne Frelser at vi troende frimodig synger:
«Nå er jeg på vei til Himlens land. Frelst jeg er, Jesus har grepet min hånd…»
Vi er høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himlene…
Hebr. 12:23. Og vi kan fryde oss over at
«Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg».
Og at «Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god».
Slik var det også for Moses. For Skriften sier at ved tro forlot han Egypten, uten å frykte
for kongens vrede; for han holdt ut, som om han så den usynlige. Hebr 11:27.
Derfor: Når vi «ser» og hører dette – så la oss glede oss over den STORE Frelser vi har. Og den
STORE frelse Herren har gitt oss.
Søndag 5.august: Torunn Karlsen
Når vi søker det som er der oppe, der hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd, så styrkes vi i
troens på Ham som er Troens opphavsmann og fullender (Hebr. 12:2). I mange
sammenhenger kan vi gjerne bruke ordet TILTRO i stedet for TRO. For troen er alltid knyttet til
noe eller noen.
Under vandringen vår, med Herren - gjennom livet vårt, søker sjelefienden vår å frarøve oss
samfunnet, gleden og freden, med vår Herre og Frelser. Slik han også gjorde med apostelen
Peter.
Men når prøvelsene og fristelsene kommer, da er det god å vite at det finns et øye som ser oss.
Et hjerte som banker for oss. Og hender som trekkes mot oss til frelse.
Herren vet hva som møter oss i dag. Og i morgen. Slik Han visste om Peters fall, FØR han falt!
Du husker hva Han sa:
Simon! Simon! se, Satan krevde å få dere i sin vold for å sikte dere som hvete; 32 men
jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte,.. Luk 22:31-32.
Med sangeren sier vi derfor: Om deg eit stormvêr vil herja, fiendehærer deg når,
varda Han vil deg og verja, hjarta, kvi ottast du då?
For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og
opphøyet over himlene. Hebr. 7:26.

Søndag 12. august: Jan Hunstad
Alle har vi hørt om Daniel. En av de bortførte fra Juda (Daniel 2:25). Daniel levde i fortrolig
samfunn med Herren. Om ham står det at han i sitt hus og i sin sal hadde åpne vinduer som
vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og
lovprisning for sin Guds åsyn. Dan 6:11.
Hvilket forbilde for oss! Våg å stå, våg å bli – som Daniel! At vårt hjertes vinduer måtte være
åpne, vendt mot vårt himmelske Jerusalem! For det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og
det er vår mor, sier Gal. 4:26!
Intet sted er så trygt og så varmt – som mors favn. Der er du. Der er jeg. Trygge på det løfte vi
deler med våre jødiske venner: Vi skal die og mettes av hennes husvalende bryst, suge og
glede oss ved hennes store herlighet. Es 66:11.
Og Ordet blev kjød og tok bolig i blant oss, og vi så hans herlighet – en herlighet som
den en enbåren sønn har fra sin far – full av nåde og sannhet. Joh. 1:14.
«Sløret drog Han fra mitt øye, viste meg sin herlighet. Si meg, er det da et under – verden
blekner helt derved?»

Søndag 19.august: Lene Valderhaug
Gjennom disse søndagene har vi vært i bønn om at Herren vil opptatt av dette med hjertets
opplyste øyne. Altså dette med å se den frelse og den Frelser vi stoler på.
I Salme 34, står det to vers (6 og 9) som er aktuelle for våre enkle samvær. Og for de erfaringer
vi høster gjennom livet:
De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.
Og:
Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.
Når vi med troens blikk ser opp til Ham, da møter vi Ham som ved sin stedfortredende død for
oss har tatt bort vår skam. Seierherren fra Golgata. Han som lever for oss. Som bevarer oss. Og
som har lovet å hente oss. For at vi skal være der Han er.
Og når vi tilegner oss disse sannhetene, da «smaker vi» på nådens styrkende ord. Som igjen
klarner vårt åndelige blikk. Slik at vi «ser».
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle
forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.
2Kor 3:18.
Så kan vi alle ta til oss hilsenen fra broder Johannes:
dere elskede! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli; vi vet at
når Han åpenbares, da skal vi bli Ham like; for vi skal se Ham som han er. 1Joh 3:2.
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Husk:
Gudstjenesten søndag 26. aug. kl 11
og Varmestua onsdag 5. sept. kl 19

