
Bibellesende smågrupper på 3-4 personer 
 
Dette er en enkel form for bibellesning om er brukt i mange kirker. Målet er å lese Guds Ord 
sammen, stille noe enkelt spørsmål og hjelpe hverandre til å praktisere det ordet sier. Det er 
bygd på en enkel jødisk tanke: å kjenne Gud betyr å gjøre det han sier. Våre cellegrupper 
omdanner seg til grupper på 3-4 personer som kan møtes på regelmessig basis. Det kan skje 
hver uke eller annenhver uke. Samlingene kan vare fra 60-90 minutter. Det som skjer i 
samlingene er følgende:  
 

1. Dele: Begynnelse:  
a. Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for. 
b. Den enkelte setter ord på en ting som er en utfordringer.  

2. Be: Bønn:  
a. Vi vender oss til Gud i takk og bønn, vi hjelper den enkelte til å kunne be enkle 

bønner høyt.  
3. Lese: Bibellesning: (alle har med seg en bibel.  

a. Vi leser ett bibelavsnitt høyt sammen. En leser alt, vi deler på å lese. 
b. Medlemmer i gruppen gjenforteller bibelteksten til hverandre med egne ord 

uten å se i teksten.  
4. Høre: Refleksjon over bibelteksten ut fra spørsmålene 

a. Hva sier denne bibelteksten om Gud (ta en runde der hver enkelt deler. Vi går 
dypere inni teksten, ikke stopp opp for fort)  

b. Hva sier denne bibelteksten om å være menneske. (ta en runde der hver 
enkelt deler. Vi går dypere inni teksten, ikke stopp opp for fort) 

5. Gjøre: Hvordan gjøre/praktisere det bibelen sier og hvordan hjelpe hverandre:  
a. Hva kan du gjøre for å etterleve det du har lest? (Dette vil jeg gjøre ut fra det 

jeg har lært. Hvilke konsekvenser får det i livet mitt?)  
b. Er det noe vi kan gjøre sammen som gruppe? (Brainstorming sammen. 

Komme frem til konkrete ting for å praktisere det ordet sier ...)  
c. Hva kan du dele av det du har lært med andre og når?  Bestem deg for 

hvordan og når du skal dele det du har hørt med andre (ektefelle, barn, nabo, 
en på jobb) Det som en har lært, må deles videre.  

6. BE: Bønn:  
a. Hva kan vi be for til neste uke – situasjoner eller personer.  
b. Be for og med hverandre om tro og mot til å leve ut det som en har lært.  

7. Avslutte: 
a. Minne hverandre om når vi møtes neste gang. Om ønskelig avtale teksten til 

neste gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veiledning til tekstlesing:  
Når du skal ha en smågruppe med fokus på bibelen, kan du gjerne velge ett Evangeliet. Hvis 
flere ikke er vant til å lese bibelen, start med Lukkas evangeliet. Alternativt kan dere gå 
gjennom tekstene nedenfor. Alle tekstene har fokus på den store frelseshistorien og hva den 
sier om å være menneske og hva den sier om Gud. Dette vil være spesielt bra og gjør om det 
er flere som er nye i forhold til tro i gruppen.  
 
Bibelvers:    Innhold: 
1. mosebok 1:1-25   Skapelse: Gud skapte verden 
1. mosebok 2:4-24   Skapelse: Gud skapte menneskene 
1. mosebok 3.1-24   Bruddet med Guds vilje og konsekvensene 
1. mosebok 6:1-9; 17   Syndefallet og dets konsekvenser: Noa og vann flommen.   
1. mosebok 12: 1-8 og 15:1-6  Løftene til Abraham.  
1. mosebok 22:1-19   Abraham ofrer Isak  
2. mosebok 12:1-28   Løftene knyttet til Jødene påskefeiring. 
2. mosebok 20.1-21   Guds ti bud gitt gjennom Moses. 
3. mosebok 4:1-35   Offerlovene.  
Salmene 23:1-6    Gud er vår hyrde.  
Jesaja 53    Jesaja skriver om Jesus som den lidende tjener.   
Lukkas 1:26-38; 2:1-20    Jesu fødsel 
Matteus 3 og Johannes 1:29-34  Jesus blir døpt.    
Matteus 4:1-11     Jesus blir fristet av djevelen 
Markus 4: 35-41    Jesus stiller Stormen  
Markus 5:1-20    Jesus kaster ut demoner 
Johannes 6:1-37    Jesus metter 5000 
Lukkas 5:17-26    Jesus helbreder syke og tilgir synd.  
Johannes 4:1-26; 39-42   Jesus møte med samaritanene, «de fremmede».  
Lukkas 10:25-37: 15:11-32  Jesus snakker om guds vei.  
Lukkas 18:9-14 og Johannes 16.24  Jesus underviser om hvordan be.   
Matteus 6:1-34    Jesus snakker om å gi, bønn og faste 
Johannes 11:1-44   Jesus reiser opp en død mann fra graven.  
Matteus 20:20-28   Jesus underviser om hvem som er den største i himmelriket.  
Matteus 26:26-30   Jesus feirer nattverd med disiplene og forutsier sin død.  
Johannes 18:1-19;16   Jesus blir forrådt og forhørt.  
Lukkas 23:32-56    Jesus blir korsfestet 
Lukkas: 24:1-35    Jesus overvinner døden.  
Lukkas 24:36-53    Jesus viser seg for disiplene 
Johannes 3:1-21; Matteus 7;13-14  Om å bli født på ny og etterfølge Jesu.  
 
 
 
 
 
 

 


