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INN: (50 min)
EKTE LIV: Kort oppdatering på livet. Hva vil du takke Gud for? Hva har livet brakt deg siden sist? 
BØNN: Hva vil du be Gud om? Be sammen! Takk Gud! Vær frimodige! Be for det som ble delt. Noter gjerne 
ned bønne- og takkeemnene og følg med på bønnesvar!
LØFT BLIKKET: Les Salme 1 sammen. Syng en lovsang som løfter blikket (Velg på rundgang; del hvorfor sangen 
ble valgt)

OPP: (50 min)
FORRIGE GUDSTJENESTE: Hva sitter du igjen med? Hva vil du dele med de som ikke var der? Fikk du en 
utfordring som du vil ta tak i? Del! CG-leder: Du er tjent med å lytte på talen før gruppa møtes!
LES GUDS ORD: Les Johannes 4,1-42 i sammenheng. Høyt, stille og lyttende. Bruk 3T-metodikken fra 
bibeldagboka: 

Hvilke vers gir gjenklang i hjertet ditt? Hvordan angår dette meg og mitt liv?
Hva minner teksten deg på mht bønn? Er det noe som leder til handling?

SNAKK SAMMEN: For ca 15 år siden gikk veldig mange rundt med armbånd som det sto WWJD på. Hva ville 
Jesus gjort. Vi ser i historien mellom Jesus og kvinnen ved brønnen at Jesus møtte henne på en måte som 
ikke var vanlig i samfunnet rundt oss. Hva kan vi lære oss om å møte mennesker med et liv som de ikke er 
stolte av? NB: Prøv å være konkrete i svarene! 

Jesus ser oss med et røntgenblikk inn i våre hjerter. Hvilke følelser kjenner du på når du tenker at Jesus ser og 
kjenner alt om deg? Hvorfor tenker du slik, tror du? Hva kan være din bønn i dette?
MER BIBEL? Salme 23 * Jes 53,4-5* Joh 19

UT: (20 min)
MØTER VED «BRØNNEN»: Hva slags spørsmål kan være gode «åpnere» for en fin samtale med en annen? 
Hvordan kan du unngå å havne i «rett vs galt» i samtalen? Hva slags spørsmål gjør at folk som ikke tror så mye 
går rett i forsvar (og «lukker» samtalen)?
«BRO TIL TRO»: Bruk tid sammen hver gang til å be for «BRO-folkene». Hvordan kan dere oppmuntre 
hverandre, hjelpe hverandre, forplikte hverandre på dette med å be for BRO-folk? Har noen noe å fortelle?
INKLUDERENDE MENIGHET: Jesus sier sannheten om kvinnens liv, men er likevel ikke dømmende. Når du 
hører dagens historie ved brønnen; er det noen du tenker du ikke har møtt på en god måte? Kunne du 
oppsøkt dem og bedt om unnskyldning? 
AVSLUTT MED BØNN:
o Be for konfirmantene våre: Adrian, Amalie, Axel, Elias, Mathias, Mathias, 

Simon André og Simon – og andre konfirmanter dere er nær til! 
o Be over spesielle behov som har dukket opp i samtalen.
o Be Herrens bønn før dere går fra hverandre. (Matt 6,9-13)
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