BIBELGRUPPEOPPLEGG RANDESUND FRIKIRKE VÅREN 2017

TEKSTER TIL GUDSTJENESTENE VÅREN 2017:
Overskrift for hele semesteret: Godhet
«En venn viser alltid kjærlighet, og en frende er født for å hjelpe i nød.»
(Ordspråkene 17, 17)

DATO:
15. januar

TEKST:
Matt 3, 13 - 17

INNHOLD:
Jesus blir døpt

Spørsmål til samtale:
 De fleste i vår menighet ble døpt som små barn, og kan naturlig nok ikke huske noe av
det. Men tenker du noen ganger på dåpen du en gang ble døpt med?
 Hva betyr dåpen for deg?
 Hvis du har barn eller barnebarn så har du gode muligheter til å minne barna på dåpen
de ble døpt med, og hva det betyr for dem. Snakk sammen i gruppa om hvordan dere
kan snakke med barn om dåp, og om hvordan dere kan markere dåpsdagen. NB! Å
markere dåpsdagen er en fin ting å gjøre også for voksne.
 Sentralt i den lutherske lære er at tro og dåp henger sammen. Martin Luther sier det
sånn:
«Hvordan kan vann gjøre så store ting?
Vannet gjør det ikke, men Guds ord som er forenet med vannet, og troen som trygt
stoler på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds
ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved Den Hellige Ånd.»
Snakk sammen om dette som Luther sier, og les gjerne Titus 3, 5 – 7, som er et
sentralt «dåpsvers» i luthersk teologi.

DATO:
22. januar

TEKST:
Joh 2, 1 - 11

INNHOLD:
Bryllupet i Kana

Spørsmål til samtale:
 Dette er første gang Jesus gjør et under. Hvorfor tror dere han benyttet denne
anledningen til å gjøre det?
 Noen sier: «Hvis jeg bare hadde sett et under, så skulle jeg nok ha trodd på Guds
ord…» Hva tenker dere om det?
 Hva sier versene 3 – 5 om Marias tro?
 Barn tror det de blir fortalt av voksne tillitspersoner. Hva kan voksne lære av barns
tillitsfulle tro?
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DATO:
29. januar

TEKST:
Luk 18, 35 - 43

INNHOLD:
Den blinde ved
Jeriko

Spørsmål til samtale:
 Jesus helbredet mange. Gjør han det fortsatt? Kjenner du noen som er helbredet?
 I noen situasjoner prøver folk å få kontakt med Jesus, slik den blinde gjør, og så er det
noen rundt som vil hindre dem i det. Situasjonen her påkalte Jesu’ oppmerksomhet,
slik at det endte med kontakt – og helbredelse. Har dere opplevd at motstandere av
Jesus/ folk som vil hindre noen i å møte Jesus, har endt med å hjelpe til isteden?
 «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Spør Jesus den blinde. Det spør han også deg
om! Hvis dere våger (!), så ta en runde dere dere deler hva dere vil at han skal gjøre
for dere. Eventuelt så kan dere være stille en stund og tenke gjennom spørsmålet for
dere selv, og inni dere be denne bønnen: Jesus, dette … vil jeg at du skal gjøre for
meg.
 Del med hverandre: Hva i teksten ble viktigst for deg; som du vil ta med deg?

DATO:
5. februar

TEKST:
Mark 2, 1 - 12

INNHOLD:
Den lamme

Spørsmål til samtale:
 Jesus stiller her to spørsmål: «Dine synder er tilgitt» og «Stå opp, ta båren din og gå».
Er det noen mulighet for, ut i fra dialogen i teksten, at Jesus kan ha tenkt å bare stille
ett spørsmål – men ble påvirket til å stille begge?
 Det er lett å si «kan du tilgi meg?». Men hvor lett er det å tilgi?
 Ada Sofie Austegard, som opplevde at datteren ble drept i Baneheia i 2000, sier at hun
aldri kan tilgi de som drepte. Bibelen fremholder det å tilgi hverandre som viktig. Men
finnes det situasjoner der også Bibelen vil «godta» at man ikke tilgir?
 Hvordan vil du forklare for barn (og for den saks skyld også for voksne) det at ikke
alle som blir bedt for blir friske?

DATO:
12. februar
(fam.gudstj)

TEKST:
Luk 8, 4 – 15

INNHOLD:
Såmannen

Spørsmål til samtale:
 Kjenner dere dere igjen i de ulike typene jordsmonn?
 Les 1. Kor 3, 6. Hvem er du her? Hvem vil du være?
 Driver vår menighet med såarbeid? Hvis ikke; hva kan vi gjøre for å endre på det?
 Finnes det «riktige» og «gale» metoder å så på i Guds rikes arbeid?
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DATO:
19. februar

TEKST:
Matt 17, 1 – 9

INNHOLD:
Disiplene ser Jesu herlighet

Spørsmål til samtale:
 Har du møtt noen som du opplever at det på en måte «skinner» av? Hva er det som
gjør den personen slik?
 Hvordan kan Jesus bli «forklaret» for oss?
 Har du hatt en åndelig opplevelse som du kan fortelle? Del med hverandre!
 Snakk om hvordan dere kan snakke med egne barn eller ungdommer på en naturlig
måte om «overnaturlige» opplevelser.

DATO:
26. februar
(kveld)

TEKST:
1. Kor 13, 1 – 7

INNHOLD:
Tema: Sammen

Spørsmål til samtale:
 Jesus spør deg: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hva svarer du?
 Hvordan kan dere hjelpe hverandre til å stille dette spørsmålet videre til andre?
 Kan dere utfordre hverandre til å hjelpe noen, før dere møtes igjen?
 I familien: Kan dere som familie gjøre noe for noen andre?

DATO: TEKST:
5. mars Matt 4, 1 – 11

INNHOLD:
Jesus blir fristet

Spørsmål til samtale:
 Hva opplever du som fristelser i hverdagen?
 Hvordan kan dere hjelpe hverandre til å overvinne fristelser?
 Jesus fastet i ørkenen. Kan man faste fra andre ting enn mat? Utfordre hverandre på
om det er noe dere skal faste fra i fastetiden.
 Vitsen med faste er jo å bruke mer tid på Gud. Hvordan kan dere hjelpe hverandre
med det?
 Hvordan kan dere som er flere i hjemmet hjelpe hverandre i en periode til å fokusere
mer på Gud? Del tips og ideer!

DATO:
12. mars

TEKST:
Matt 15, 21 – 28

INNHOLD:
Den
kanaaneiske
kvinnen

Spørsmål til samtale:
 Den kanaaneiske kvinnen fremstilles med stor tro. Hva er «stor tro»?
 Jesus gjør her et unntak fra en lære fra Gud. Finnes det tilfeller der kirka bør gjøre
unntak fra læren – og hvorfor?
 Å be kan innebære kamp. Del erfaringer rundt dette, og om noen har gode tips!
 Gud gjør ikke forskjell på folk, men gjør vi forskjell? Snakk om hvordan vi kan være
mer bevisst på å ikke gjøre forskjell.
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DATO:
19. mars

TEKST:
Luk 11, 14 – 28

INNHOLD:
Jesu’ makt

Spørsmål til samtale:
 Hva betyr det at Guds rike er kommet til oss?
 Når vi har dåp og konfirmasjon i kirka, sier vi «forsakelsen» i forkant av
trosbekjennelsen: Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Hva
tenker dere når vi sier dette?
 Vi hører sjelden om onde ånder i dag. Hva kan årsaken være?
 Det har blitt stadig mer aksept i samfunnet for å snakke om åndskrefter. Hvordan kan
vi kristne fremheve på en god måte hva Bibelen sier om dette?
 Mange har vokst opp med et bilde av engel over senga. For noen var dette bildet
skummelt. Hvordan kan dere formidle til barn tryggheten i at «en engel passer på
deg»?

DATO:
26. mars
(fam. gudstj)

TEKST:
Luk 1, 26 – 38

INNHOLD:
Maria budskapsdag

Spørsmål til samtale:
(Hvis dere ikke har brukt spørsmålene til Luk 11, 14 – 28 kan det siste spørsmålet også passe
her)
 Hvordan er slektskapet mellom Elisabet og Maria? Og dermed Johannes og Jesus?
 Vers 37: For ingen ting er umulig for Gud. Hva kan det bety for dere?
 Hvordan kan dere leve i hverdagen ut i fra dette?
Maria fikk besøk av en engel. Einar Korsvik i menigheten har også opplevd det.
 Hvor villige er dere til å gjøre det Gud sier, hvis han sender en engel eller på annen
måte ber dere om noe?

DATO: TEKST:
2. april Joh 11, 45 – 53

INNHOLD:
En dør for alle

Spørsmål til samtale:
 Jesus er «prøvet i mye», og måtte dø for alle. Hvor mye tåler du å bli prøvet når det
gjelder å holde fast ved troen?
 Tror dere det er mer eller mindre trosforfølgelse nå enn det var da de første kristne
levde?
 Tror dere det vil bli mer eller mindre trosforfølgelse av kristne i Norge fremover?
 I 1. Kor 13 står det om kjærligheten til Gud: Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper
alt, tåler alt.
Hvordan kan dere hjelpe hverandres til å tåle, når dere blir hånet for deres tro?
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DATO:
9. april

TEKST:
Joh 12, 12 – 24

INNHOLD:
Inntoget og grekerne

Spørsmål til samtale:
 Hvilken forventning hadde folk til Jesus?
 Hva slags forventninger har du til Jesus?
Safia Abdi Haase, bosatt i Norge men opprinnelig fra Somalia, sier: «Jeg er ikke en
innvandrer. Jeg er ferdig vandret. Vi er alle medvandrere, så la oss vandre sammen på denne
kloden, gjennom godt og vondt.»
 Hvordan kan vi som menighet legge til rette for at alle skal være medvandrere som
vandrer sammen?
 Jesus snakker om hvetekornet som dør. Hva kan vi lære av det om hva som er
verdifullt?

DATO:
16. april

TEKST:
Luk 24, 1 – 9

INNHOLD:
Jesu’ oppstandelse

Spørsmål til samtale:
 Paulus sier: Hvis ikke oppstandelsen har skjedd, så har forkynnelsen vært forgjeves. (1
Kor 15) Hvordan kan han si det?
 Englene sa til kvinnene: Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?
Kan det hende at vi blir så opptatt av det som er dødt at vi «glemmer» det levende kristne
livet?
 Vi feirer påske om våren, da «nytt liv av daude gror» (Elias Blix i «No livnar det i
lundar»). Hvordan kan dette hjelpe deg til at budskapet om Jesu’ oppstandelse
forsterkes?
 Hvordan kan vi fortelle andre at Jesus lever?

DATO:
23. april
(fam.gudstj)

TEKST:
Joh 21, 1 – 14

INNHOLD:
Peters fiskefangst

Spørsmål til samtale:
 Har dere lurt på hvorfor Peter kastet seg i sjøen da han så Jesus? Snakk sammen om
mulige forklaringer til at akkurat det er nevnt her.
 Hvorfor turte de ikke spørre om han var Jesus – når de visste det var han?
 Er det situasjoner der du/ dere ikke våger å spørre etter sannheten fordi dere er redd
for svaret?
 Disiplene gjorde som Jesus sa, enda de ikke hverken kjente han igjen eller hadde noen
grunn til å tro det ville hjelpe å fiske på andre siden av båten. Hva kan det være at de
likevel gjorde det han sa?
 Bibelen er veldig tydelig på at vi skal lyde menighetens ledelse. Hvor vanskelig/ lett er
det? Hva kan du gjøre for å støtte opp om menighetens ledelse?
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DATO:
30. april

TEKST:
Joh 10, 11 – 18

INNHOLD:
Den gode gjeteren

Spørsmål til samtale:
 Hvor mange likheter klarer dere å finne mellom Jesus og en god hyrde?
 Hva mener dere er mest oppsiktsvekkende: At et menneske dør for kjæledyret sitt,
eller at Gud dør for menneskene?
 Hva er dagens ulver?
 På hvilken måte burde hyrdene i dag kjempe mot ulvene som angriper det kristne
fellesskapet?
 Hvordan blir en sau og hyrden dens kjent med hverandre – og hvordan kan dette
overføres til vårt forhold til Jesus?

DATO:
7. mai

TEKST:
Joh 16, 16 – 22

INNHOLD:
Sorg blir til glede

Spørsmål til samtale:
 Hvor lenge er «en liten stund»?
 Kjenner dere kristne som har vist ekstra trosstyrke når livet har vært vanskelig?
 Et salme av Thomas Kingo (1681) starter slik: «Sorgen og gleden de vandrer til
hope.» Hvordan kan glede og sorg høre sammen (v 22)?
 Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å fokusere på gleden i å være Guds barn?

DATO:
14. mai

TEKST:
Joh 15, 1 - 8

INNHOLD:
Det sanne vintre

Spørsmål til samtale:
 Hva mener Jesus med at «dere er alt rene»?
 Hva sier denne teksten om det kristne fellesskapet?
 Hvordan kan vi som menighet være et godt fellesskap?
 Hva kan du gjøre for fellesskapet?

DATO:
21. mai

TEKST:
Luk 18, 1 - 8

INNHOLD:
Enken og dommeren

Spørsmål til samtale:
 Har denne dommeren noe til felles med Gud?
 Er det feil å be Gud om det samme om og om igjen?
 Hva er vitsen med å be; Gud vet jo hva vi trenger!
 Vil Jesus finne kristne på jorda den dagen han kommer igjen? Hva tenker dere om det
– og hvordan kan dere være med og sørge for at det vil skje?
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DATO: TEKST:
28. mai Joh 15, 26 - 27

INNHOLD:
Talsmannen/ dere skal vitne

Spørsmål til samtale:
 Dette er en kort tekst, så dere oppfordres til å lese teksten hver for dere, tenke litt
gjennom teksten – før dere deler med hverandre: Hva ble viktig for deg i denne
teksten?
 Hva har det å si for livet vårt som kristne at Ånden er sannhetens Ånd?
 Hvordan vitner Talsmannen for oss?
 «Å høre Guds stemme» handler oftest om å øve seg til å høre etter. Hvordan kan vi
øve oss til dette? Har dere opplevd situasjoner der dere skjønte at dette var fra Gud? Er
det noe dere kan lære av hverandre her?

DATO:
4. juni

TEKST:
Joh 20, 19 - 23

INNHOLD:
Ta imot Ånden

Spørsmål til samtale:
 Synes du det er rart at disiplene ble glade – og ikke redde?
 Har noen av dere opplevd at Den hellige Ånd har minnet deg på noe du skal gjøre –
som viste seg å være helt riktig? Del med hverandre.
 Hvorfor sier vi «Guds fred» til hverandre? Hva menes med det?
 Som lutheranere så lærer vi at i dåpen får vi Den hellige Ånd, mens f eks pinsevenner
snakker om å «bli døpt i ånden» som en egen gave uavhengig av vanndåpen
(åndsdåp), der ytre utslag av dette gjerne er tungetale. Hva da med lutheranere som
taler i tunger?

DATO:
TEKST:
11. juni
Matt 28, 16 – 20
(fam.gudstj)

INNHOLD:
Misjonsbefalingen

Spørsmål til samtale:
 Hvorfor skjer det så mye ondt i verden hvis Jesus har all makt?
 Alle kan ikke reise til fremmede land som misjonærer. Hvordan kan du bidra?
 Både døpe og lære står sentralt i teksten. Hvordan kan menigheten hjelpe deg til å
lære/ utvikle troen din?
 Hva kan du selv gjøre for å utvikle troen din?
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DATO: TEKST:
18. juni Matt 3, 11 - 12

INNHOLD:
Johannes’ dåp og åndsdåp

Spørsmål til samtale:
 Vet du datoen for når du ble døpt?
 Er det noen av dere som har erfaring med å markere dåpsdager? Snakk sammen og del
tips til hvordan det kan gjøres.
 Hva er forskjellen på den dåpen Johannes døpte med, og den dåpen som Jesus
innstiftet i Matt 28?
 Hva betyr det for deg at du er døpt?

DATO: TEKST:
25. juni Luk 14, 15 – 24

INNHOLD:
Det store gjestebudet

Spørsmål til samtale:
 Har du opplevd å invitere til selskap, og så er det så mange som takker nei at du lurer
på å avlyse? Hva gjør denne opplevelsen med deg?
 Når venner ikke kommer i selskapet ditt fordi de har andre planer, kan det oppleves
sårt. Men inviterer du da noen andre isteden?
 Hvordan er det lurt å invitere for at flest mulig skal takke ja?
 Hvordan kan dere invitere venner til å bli med i selskap hos Gud?
 Vi har gudstjeneste hver søndag. Er det mulig å tenke dette som en slags selskap for
Gud? Hvorfor/ hvorfor ikke vil du invitere med deg noen dit?
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