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Forslag til bibelstudie og bøn i en gruppe 

 

Den svenske metode 

Teksten læses højt. Derefter arbejder man med teksten hver for sig, i disse fire trin: 

• Lyspæren: Hvad lyser op i teksten? Hvad springer dig i øjnene? Hvad fanger din 

opmærksomhed? 

• Spørgsmålstegnet: Alt, hvad der er svært at forstå i teksten berøres her. Måske har du et 

spørgsmål til tekstpassagens forfatter? Måske til Gud? 

• Korset: Hvor får du øje på Kristus i denne tekst? Hvad i teksten hjalp dig til se mere af Jesu’ 

kors? Hvad i teksten fik dig til at elske ham mere? 

• Pilen: Hvordan taler teksten til dit personlige liv? 

 

Del derefter med hinanden, hvad I har fået med fra teksten. 

Afslut med bøn. 

 

Stil spørgsmål 

Læs det afsnit i Bibelen, der skal arbejdes med. 

1. Læs teksten højt for hele gruppen, mens deltagerne læser med i deres egen Bibel. 

2. Opdel derefter i mindre grupper á to-tre personer eller enkeltvis. Læs teksten hver for sig, og 

find hver to spørgsmål og to ”perler” (noget man glædes over). 

Er man inddelt i små grupper, deler man efterfølgende sin spørgsmål og sine ”perler” med 

de andre. 

3. Til sidst samler man op i hele fællesskabet, hvor hver gruppe stiller ét spørgsmål og 

videregiver en perle til resten af fællesskabet. 

 

Fire spørgsmål 

Disse fire spørgsmål kan stilles til enhver tekst, og hjælper til at åbne den på en meget enkel måde: 

• Hvad lærer denne tekst om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd? 

• Er der et løfte, jeg skal holde fast i? 

• Er der en advarsel, jeg skal lytte til? 

• Er der en befaling, jeg skal adlyde? 

Gruppen taler sig igennem spørgsmålene og bruger den tid på det, som der er afsat til det. 
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Samtalebøn:  

Når mange mennesker skal bede sammen, kan det virke inspirerende, at deltagerne fastholdes på, at 

man kun beder i en enkelt sætning eller to, inden den næste tager over. Det skaber en dynamisk 

association– og ofte en helt ny atmosfære. 

Samtale om bønslivet:  

En bedeaften kan også bruges til en samtale om deltagernes bønsliv: Hvorfor skal jeg bede? 

Hvornår beder jeg? Kunne det være en fordel at udvikle en fast bønspraksis? Hvilke faktorer i løbet 

af min dag giver mig en længsel efter Gud? Hvad er helt konkret med til at forstyrre min bøn? Hvad 

skal jeg gøre ved min modvilje mod at bede? Hvad kan jeg lære af mine erfaringer, så bønnen bliver 

levende og en integreret del af mit liv?  

Samme samtale kan med fordel omhandle bibelbrug og jeres hverdag med biblen: Hvorfor skal jeg 

læse i min bibel? Hvornår læser jeg? Kunne det være en fordel med en fast læseplan eller 

læsetidspunkt? Hvilke faktorer i løbet af min dag giver mig en længsel efter Guds ord? Hvad er helt 

konkret med til at forstyrre min læsning? Hvad skal jeg gøre ved min modvilje mod at læse i min 

bibel?  

 


