
Vår föreställning om Bibeln

KOM OCH HÖR, KOM OCH SE, KOM OCH SJUNG 
BIBELN

Berättade och sjungna 
av och med Jan Mattsson och 
alla som kommer.

VÅR FÖRESTÄLLNING OM BIBELN KAN GE
LUST ATT LÄSA, LUST ATT LEVA

Jan Mattsson, boende i Lövgärdet i Göteborg, är pastor i 
Equmeniakyrkan och sångskrivare. 

Föreställningen är tänkt för alla åldrar mellan 5 och 100 år. 
Den passar bäst en lördag eller söndag. Eftermidagen för övning 
med barnkören/försångarna och kvällen för själva föreställningen. 
Sångerna finns på cd och mp3. 

Material för föreställnignen finns i form av Bibelmanuset från 
första akten, frågor att fundera på enskilt eller i grupp, samt cd-
skivor med sångerna och Biblar till försäljning.

Bokning och frågor 

Scenisk rådgivning – Anci Hjulström  •  Foto – Clas Mållberg

Jan Mattsson
info@janmattsson.se
www.janmattsson.se
0765 05 31 31

Anders Karlsson 
Studieförbundet Bilda
anders.karlsson@bilda.nu
0500-437590

En kväll • Två akter • 12 bibelberättelser • många sånger



BIBELN – EN LAGBOK ELLER ETT KÄRLEKSBREV, 
ELLER BÅDE OCH?

Jan Mattsson:
Vilka ord från Bibeln vill jag leva med på en öde ö? Utan tillgång 
till boken. Så tänkte jag och började lära mig de berättelserna en 
efter en.

Nu vill jag berätta för fler. 
Har dom ett gemensamt tema? Får man ha favoritställen? 
Och vad gör jag med de ord jag inte förstår eller inte tycker om? 
Är det själva Boken eller Budskapet som är heligt? Eller hänger det 
ihop? Det är några av frågorna som dykt upp längs vägen på min 
resa med Bibeln.

BIBELN BERÄTTAR 
OM OSS

Så här går det till:
Första akten är en föreställning med 12 bibelberättelser. 
Som trädda på ett strå, i ca 45 minuter. Av Jan Mattsson.

Sedan paus med fika.

Andra akten får gärna bli en uppsluppen sångakt. Bibeln sjungs på 
olika sätt. Försångare består av förberedda barnkörer, konfirman-
der, eller scouter, beroende på lokala förutsättningar, 
tillsammans med Jan Mattssons gitarr och sång.


