
Husgruppsmaterial till temat 
”Goda nyheter – evangeliet enligt Markus” 

 
Under nästan tre månader kommer vi att befinna oss i ett gudstjänsttema där vi vill ta oss an 
Markusevangeliet. Vi kommer ta oss an denna bibelbok på olika sätt. Det finns en bibelläsnings-
plan som vi uppmuntrar alla att följa i sin personliga andakt. I våra predikningar kommer vi att 
göra ett ganska stort antal kronologiska nedslag i evangeliet, för att på så vis predika oss igenom 
evangeliet från början till slut. 
 
Utifrån detta är vår önskan att även husgrupperna avsätter denna tid för att på något sätt fördjupa 
sig i läsningen av just Markusevangeliet. Det går givetvis att utforma den bearbetningen på olika 
sätt. Till exempel kan man välja att tillsammans läsa en kommentar till Markusevangeliet. Men vi 
har också skapat ett förslag där man som husgrupp, likt predikningarna, kan göra ett antal nedslag 
i evangeliet. I likhet med texterna som predikas, hämtas dessa bibelställen ur bibelläsningsplanen. 
Sammantaget betyder det att man i någon form kan erbjudas ett stöd i bearbetningen av sin 
läsning av en stor del av evangeliet. 
 
Till dessa bibeltexter bifogas också en liten instruktion med frågor som man kan använda som 
guide eller inspiration till läsning av och samtal om bibeltexterna i husgruppen. 
 
Bibelläsningsplan 
 
Vecka Veckans läsning Söndagens 

predikotext 
För läsning och 
samtal i husgrupper 

Söndagens 
datum 

14 Mark 1:1–45 Mark 1:1–28 Mark 1:29-45 11 april 
15 Mark 2:1–3:35 Mark 2:1–17 Mark 2:23-3:6 18 april 
16 Mark 4:1–41 Mark 4:1–20 Mark 4:21-34 25 april 
17 Mark 5:1–6:56 Mark 6:30–44 Mark 5:1-20 2 maj 
18 Mark 7:1–9:1 Mark 8:27–34 Mark 8:1-21 9 maj 
19 Mark 9:2–10:52 Mark 10:17–31 Mark 9:30-50 16 maj 
20 Mark 11:1–12:34 Mark 12:28–34 Mark 11:27-12:12 23 maj 
21 Mark 12:35–13:37 --- Mark 13:1-31 30 maj 
22 Mark 14:1–9 Mark 14:3–8 Mark 14:1-9 6 juni 
23 Mark 14:10–72 Mark 14:32–42 Mark 14:10-31 13 juni 
24 Mark 15:1–16:20 Mark 16:1–8 Mark 15:33-47 20 juni 

 
 
Guide till läsning och samtal i husgruppen 
 

ð Se till att alla har var sin Bibel, och slå upp det ställe ni ska läsa. 
ð Be kort och enkelt att Gud ska tala till er genom det ni läser. Högläs tillsammans på 

lämpligt sätt hela det angivna bibelstället. 
ð Ta en stund i tystnad (så länge ni hinner/känner behov av, men ca 10-15 min kan vara ett 

gott riktmärke). Var och en får möjlighet att läsa igenom texten för sig själv och fundera över 
den utifrån de fyra frågor som finns angivna nedan. 

ð Börja det gemensamma samtalet genom att gå en runda där alla får chansen att dela en grej 
av det man upptäckte i sin läsning. 



ð Efter det finns det möjlighet att öppna samtalet mer fritt. Var det något mer man tänkte på 
som man vill dela? Var det något som någon av de andra delade som man vill respondera på? 
(Man kan gå igenom frågorna en efter en och se om det är något mer som dyker upp.) 

ð Avsluta med att be tillsammans. Fokusera gärna på om det är något särskilt böneämne som 
har väckts utifrån läsning och samtal. 

 
Fyra frågor till läsningen: 

1. Är det något i texten som ”står ut”, eller talar till dig på ett särskilt sätt? Något ord, mening 
eller fras som hugger tag i dig, eller något som du så att säga fastnar för? 

2. Är det något i texten som du inte förstår eller något i texten som du har svårt att hålla med 
om? 

3. Vad i texten är evangelium, alltså vad är de goda nyheterna till oss? 
4. Finns det något i texten som blir till en uppmaning eller utmaning för dig? Något du 

upplever att Gud manar dig till? 


