
«En hel bibel, 2019-2020» 
 

Det finnes mye god bibelkunnskap blant troende.  

Samtidig ser vi at kunnskapen hos mange er for 

tynn. Mange kan en hel del om gitte temaer og 

emner, men mangler oversikt, helhet og 

systematikk i sin kunnskap. Dette kan representere 

en fare, da de ikke intuitivt reagerer når påstander 

eller undervisning avviker fra bibelen. 

I stor grad har vi overlatt bibellesningen til den 

enkelte, og har satt som premiss at troende 

mennesker leser jevnt og systematisk for å mate seg med Guds Ord.  

Praksis forteller oss at mange sliter med å få dette inn i gode rutiner. Det handler både om disiplin, men 

også om travle og fulle dager. Når rutinen da ikke kommer på plass, blir det tilfeldig hvilken kunnskap en 

sitter igjen med fra Guds Ord.  

Vi tror at det er viktigere nå enn tidligere å utruste mennesker med helhetlig og systematisk kunnskap 
om bibelens innhold, nettopp for å ruste dem med forståelse i en tid hvor troen angripes og smuldrer 
blant mange.  
 
Heller enn å stille krav og uttrykke plikt, tror vi på å støtte og oppmuntre hverandre. 
Derfor har vi komponert tre bibelkurs som til sammen vil gå over 3 år: 

• Vi møtes til undervisning, samarbeid og 
samtaler én gang i måneden i perioden 
august-desember og januar-mai.  

• Hver samling varer i 3 timer, inklusive 
pauser med drikke og enkel mat eller 
frukt. 

• I løpet av de tre bibelkursene vil vi ha 
gjennomgått samtlige bøker i bibelen, og 
den enkelte vil ha lest seg gjennom hele 
bibelen.  

• GT har 929 kapitler mens NT har 260. 
Det viser også fordelingen av arbeidet i 
løpet av kursene.  

• Målet med kurskveldene er å skaffe seg 
helhetsforståelse om de aktuelle skriftene i bibelen. 

• Vi vil gi noe innledningskunnskap, men vil i hovedsak presentere de aktuelle skriftene ut fra sitt 
innhold, med vekt på oversikt og hovedtanker. 

• Vi har tydelige forventninger til våre undervisere: Det handler om krav til bibelkunnskap, 
bibelsyn og formidlingsevne. De vil komme fra ulike sammenhenger.  

• Etter oppgitt plan, og med tilrettelagt opplegg, forbereder den enkelte seg til hver samling.  



o Forberedelsens hoveddel er å lese gjennom de delene av bibelen som skal gjennomgås 
på neste kurskveld. Deltakerne får et skriftlig opplegg som hjelper gjennomlesning og 
strukturering, uten å gjøre forberedelsen mer arbeidskrevende. 

o Det betyr at den enkelte hver måned leser i gjennomsnitt 40 kapitler. Noen ganger mer, 
noen ganger mindre. Bryter en det ned, vil en i snitt måtte lese 1,3 kapitler pr dag. 

• Digitale hjelpemidler er en viktig del av vår hverdag, også når det gjelder bibelen. På kursene vil 
det bli rikelig bruk av slike verktøy. Hovedkursholder vil bruke BibleWorks 10.  

• Vi ønsker likevel at du skal bruke en fysisk bibel som du kan notere og markere i – en 
arbeidsbibel. Du velger selv den oversettelse du ønsker.  

• Vi ønsker at du om mulig forplikter deg til å følge kurset i ett år om gangen. Ved fravær er det 
ditt ansvar å hente opp det tapte. Skulle noen oppdage kurset i løpet av kursåret, er det mulig å 
følge resten av kurset, men du må da selv orientere deg i det som tidligere er gjennomgått.  

• Fordi kurset dekker rundt 1/3 av bibelen hvert år, og fordi det skal rullere, er det uproblematisk å 
starte med årskurs 2 eller 3, så kan en evt. ta årskurs 1 senere.   

• Kursavgift:  
o Enkeltpersoner betaler 1500 kroner pr år.  
o Par/familier vil deltaker (2 personer) betaler 2500 kroner pr år.  
o Nr. 3 fra samme familie betaler 750 kroner pr år.  
o Individuelle avtaler vedr kursavgift kan inngås. 
o Kursavgift skal dekke leie av lokalet og reiseutgifter for tilreisende undervisere.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig for «En hel bibel» er VestKirken ved pastor Ole Henry Halleraker. www.VestKirken.no 
 
Forelesere: Oversikt gis ved kursstart. 
 
Påmelding:   Skjema på: https://forms.gle/Gj6EFSZYRJ41z2s88 

  Evt. se www.VestKirken.no 
  Evt. Facebook: «En hel bibel» 
 
Undervisningskveldene finner sted på Danielsen ungdomsskole, Sotra,  
kl.19:00-22:00. 
 
Nedenfor finner du opplegget for skoleåret:  

http://www.vestkirken.no/
https://forms.gle/Gj6EFSZYRJ41z2s88
http://www.vestkirken.no/


 

Opplegg 2019-2020

Foreleser Skrift Kap/skrift Kap/mnd Antall kap/ 

semester

Antall kap 

pr mnd/ 

semester

29.aug Mt 28

Mrk 16 44

26.sep 3M 27

4M 36 63

24.okt 1Kng 22

2Kng 25 47

21.nov Esra 10

Nehemja 13

Ester 10 33

05.des

Jens 

Thoresen Sal 1-50 50 50 237 47,4

16.jan

Ole Henry 

Halleraker Jer 52 52

13.feb 1Kor 16

2Kor 13 29

12.mar Predikanten 12

Høysangen 8

Klag 5

Daniel 12 37

16.apr 1Pet 5

2Pet 3

Koll 4 12

04.jun 1Tim 6

2Tim 4

Tit 3 13 143 28,6

Totaltant kap pr år 380 380 380 38
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