
                                                     
 

 
CROC #12 – find flere på lmu.dk/croc 

 

 

*CROC 
Det lyder måske som en grim plastiksandal, men det er et bibelstudie! CROC er dit redskab til – som 
krokodillekæber – at tygge dig igennem Bibelens kost.  
 
   
Tema-artikel 

”Gud i fællesskab med sig og mig”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Treenigheden” 
 

 
 
 Check ind 
 - Runde: Hvornår var der sidst én der viste dig, at han/hun kendte dig rigtig godt? 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Joh 17,13-23. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 

- Tal om:  
1. Jesus taler som han gør, for at vi fuldt ud må have hans glæde i os. Hvad er det værd 

at glæde sig over i denne bøn?  
2. Jesus beder for dem der følger ham, at vi må kende sandheden og holde sammen i 

fællesskab, for at verden skal tro, at Jesus er Guds søn. Hvordan hænger vores 
indbyrdes kristne fællesskab sammen med folks erkendelse af Jesus som Guds søn? 

 
 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt. 
 - Tal om: 

1. Sæt dig på den fjerde stol (i overført betydning).  
a. Hvem af de tre føler du stærkest tilknytning til?  
b. Er der én, du ikke har hilst på før?  
c. Er der én, du er bange for?  

2. Vi må have lige så tæt fællesskab med Gud Fader, som Gud Søn har. Hvad gør det ved 
din måde at søge Gud på? 

3. I bogen ”Den smukke Gud” beskrives fællesskabet i Treenigheden ved, at det de hver 
især har travlt med, er at ophøje de andre. Hvis vi er en del af det fællesskab, hvordan 
kan vi så gøre det? (Bliv evt. inspireret af Ef 4,1-6+14-16) 

  
 Check ud 

- Runde: Hvad tager du med fra denne CROC? Skal du tage praktisk skridt inden næste gang, 
eller er der ny viden der skal bundfælde sig?  
Har du travlt med at ophøje dig selv, eller andre? Er der én eller flere, som du vil ophøje 
mere? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 


