For at det er let at gå til, får du her tre forslag til forløb med seks samlinger, med tekster som
er særligt velegnede til en åben bibel studiegruppe:
FORLØB 1
Luk 10,25-37 – om næstekærlighed
Luk 15,1-10 – syn for den enkelte
Joh 9,1-41 – mirakelmager eller Guds søn?
Matt 15,21-31 – om tillid til Jesus
Mark 10,17-27 – om omvendelse og efterfølgelse
Joh 20,11-18 – Jesu opstandelse
FORLØB 2
Joh 4,7-30 – livstørst og det levende vand
Joh 6,30-40 – livssult og livets brød
Joh 8,1-11 – Jesu altomfattende tilgivelse
Joh 10,1-16 – Jesus som hyrde
Joh 13,1-17 – Jesus som tjener
Joh 20,24-29 – Jesus og tvivleren
FORLØB 3
Salme 23 – Guds omsorg
Salme 51 – bøn om tilgivelse
Salme 103 – takkebøn
Præd 3,1-11 – alting har en tid
Matt 6,5-13 – om bøn og fadervor
1 Kor 13 – kærlighedens væsen
HELE SKRIFTER, SOM OGSÅ ER VELEGNEDE TIL ÅBENT BIBELSTUDIE
Markusevangeliet, Lukasevangeliet, Ruths bog, Prædikerens bog, Filipperbrevet, Første
Johannesbrev.
Vi anbefaler at alle læser fra den samme bibeludgave. Hvis ikke man selv har en bibel, findes
der online udgaver man kan printe fra. Så er det også let at lave noter i teksten.
Bibelen 2020 er en god og letforståelig oversættelse, som gør teksten lettere
tilgængelig.

Vi er færdige – hva’ så nu?
Når et forløb er afsluttet, er det vigtigt, at I i gruppen taler om, hvilke tanker forløbet har sat i
gang i jer. Biblen får ofte sine læsere til at tænke over eksistentielle og personlige spørgsmål,
som det kan være relevant at tale med hinanden om. Tal sammen i gruppen om, hvorvidt I har
lyst til at fortsætte med at læse bibeltekster sammen. Overvej om I skal følge et forløb, gå i
gang med et helt skrift, eller om der er dukket temaer op i samtalerne, som I ønsker at arbejde
videre med.
Hvis der er dukket spørgsmål op, I ønsker at arbejde videre med, er der mange måder at gøre
det på. I kan jo overveje at gå i kirke sammen - eller invitere præsten til at være med og svare
på spørgsmål. Måske er jeres menighed klar til at holde et introduktionskursus til kristendom?
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Og husk du kan ikke skabe troen i et menneske, det kan kun Helligånden, for troen kommer
altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.
Foto: Carsten Lundager, Bibelselskabet.

Åben
bibelstudiegruppe

Mange har forskellige erfaringer med Bibel og kristendom. Derfor er det godt at understrege, at gruppen er for alle, uanset hvilken tro de har eller ikke har, og at det er en ligeværdig,
fordomsfri, og livsnær samtale, du indbyder dem til.
Hvis du inviterer venner og kolleger, som ikke kender hinanden på forhånd, er det godt at
tænke over, om deltagerne i gruppen vil ”klikke” godt med hinanden og have let ved at tale
sammen.
Før du inviterer, kan det være godt at overveje, hvorfor du selv har lyst til, at I skal læse i
Biblen sammen, og om der er et bestemt tema, du gerne vil læse om. På den måde kan I
afstemme jeres forventninger fra starten og finde tekster, som I alle finder interessante.

Intro
Velkommen til denne korte guide til, hvordan du kan starte en åben bibelstudie-gruppe.
Anledningen er udgivelsen af ”Bibelen 2020”, som er en nudansk oversættelse af Bibelen.
Bibelen 2020 er en oplagt anledning til at læse i Bibelen sammen med andre. Måske nogen,
som ikke har læst i den før? Og med denne guide er det ikke svært – og heller ikke farligt –
at åbne Bibelen sammen med andre.
Idéen med en åben bibelstudiegruppe er at læse Bibelen sammen uden filter. Det vil sige,
at der ikke kræves nogen anden forudsætning end lyst til at gå på opdagelse i, hvad denne
bog indeholder. Det betyder også, at man mødes som ligeværdige samtalepartnere.
I er nogle, som er ansvarlige for at arrangere det og sørge for at lede samtalen, når I mødes.
Men alles fortolkning og inputs er lige vigtige. Dermed får hver deltager sit eget møde med
teksten.

Hvad kræver det at gå i gang?
Det kræver tid og lyst til at læse i Bibelen med andre, men ikke nogen særlig viden.
Her er fem ting, som du bør overveje, før du går i gang:

• Begynd forberedelsen ca. to måneder før, gruppen skal starte op.
Invitér folk du kender i forvejen eller lav et opslag i lokalområdet.

• Find gerne en medleder – men undgå at ledere/værter er i overtal.
• Du skal ikke være ekspert i Bibelen for at invitere til en åben bibelstudiegruppe.
I stedet skal du være klar til at have åbne og ligeværdige samtaler om bibeltekster.

• Start ud med at planlægge seks samlinger i jeres gruppe, men understreg, at man
ikke binder sig til at komme fast i gruppen.

• Åbent bibelstudie er ikke et fast koncept, men noget du kan forme efter, hvad du
synes giver mening.

Hvis I har lyst, kan I skiftes til at være værter for jeres studieaftener. Mind hinanden om, at
det kun kræver et åbent hjem—ikke et sønderjysk kaffebord.
Når først gruppen er etableret, kan det være en fordel at blive enige om, hvilket medie I
lettest kan kommunikere med hinanden på – SMS, Messenger eller mail. Her kan I som
gruppeledere også minde de andre om studieaftenen dagen før. Som egen forberedelse kan
I, som er ledere, læse den udvalgte bibeltekst og skrive egne kommentarer/spørgsmål ned.

Selve samlingen
Når I mødes i jeres åbne bibelstudiegruppe, er det vigtigt, at I fastholder en ligeværdig, åben
og hyggelig atmosfære, hvor alle er på lige fod, uanset hvor store forkundskaber man har.
Begynd med at læse teksten højt. Brug først nogle minutter på at læse hver for sig, så der er
tid til at undre sig. Tal derefter om teksten. Samtalen bør have tre faser:
1. Observation: Hvad sker der i teksten? Hvem taler/handler? Hvilke temaer rejses der i
teksten?
2. Fortolkning: Hvilke holdninger og spørgsmål kommer til udtryk? Hvordan er Gud fremstillet i teksten? Hvordan er mennesket fremstillet? Hvad er tekstens hovedbudskab —
opsummér budskabet i én sætning.
3. Anvendelse: Hvad er din umiddelbare respons på teksten? Er der noget i teksten, som
ændrer din forståelse af Gud eller verden? Er der temaer i teksten, som er relevante for
mennesker i dag?
Vær ikke bange for at tage lederskab i samtalen og guide den på vej – det er godt, at der er
en, der holder fokus og stiller spørgsmål. Det er fint med tænkepauser – stilhed er ikke farligt. Er én meget talende, så tag en runde engang imellem og fasthold, at samtalen drejer sig
om den aktuelle bibeltekst. Afstikkere kan fx være henvisninger til andre skriftsteder eller
spørgsmål, der tager samtalen for langt væk fra bibelstudiet. Som leder kan du tage initiativ
til, at disse spørgsmål undersøges og diskuteres i dybden på et andet tidspunkt.
Slut samlingen af med at opsummere hvad I har talt om, og tak for alles bidrag til samtalen.

Hvordan starte en åben bibelstudiegruppe?
Begynd med at beslutte, hvem du har lyst til at læse i Biblen sammen med. Måske har du
allerede en læsekreds, hvor I har besluttet jer for at prøve noget nyt? Det kan også være, at
du har et venskab eller en vennegruppe, hvor du drømmer om at få endnu dybere samtaler.
Det vil I med garanti få af at udforske Biblen sammen.

Tekster
Åbent bibelstudie kan bruges til alle tekster i Bibelen, og når først man er tryg ved metoden,
som er præsenteret ovenfor, kan man læse alle tekster sammen i gruppen.
Du kan selv vælge tekster fra gang til gang. I kan også læse et helt skrift sammen.

