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*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 

”Evangeliet for den tvivlende”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Evangeliet til alle slags dage” 
 

 

 

 

 Check ind 

Halløj og velkommen til bibelstudie. Hvor er det bare fedt, at du lige præcis du er her! 

 

Hvis I er en fast bibelstudiegruppe, så brug lige lidt tid på at samle op fra sidste gang. Aftalte i noget i skulle 

holde hinanden op på? Hvordan er det gået siden sidst? 

 

Dagens bibelstudie handler om tvivl, og som det allerførste skal i lave en runde, hvor i på skift deler:  

  

Hvad jeres eget forhold til tvivl? Har du f.eks. oplevet at være i tvivl? Det behøver ikke være i forhold til det 

med Jesus. Det kunne også være et valg, hvor du var i tvivl.  

 

(Det er helt op til den enkelte, hvor meget man har lyst til at dele, og hvad man har lyst til at dele. Det også 

okay at sige pas – men jeg vil alligevel udfordrer jer til ikke at gøre det.) 

 

Når I er færdige med den runde, så er det tid til at bede, men inden i gør det – er der nogen, som har noget 

som de gerne vil have bedt for? I kan evt. skrive det ned, og følge op på næste gang, hvordan det er gået 

med de ting i, har bedt for. 

 

 

 Refleksion 

 - Læs Joh. 20.24-29, Matt 11.2-6 og 14.25-33,  

 - Individuel refleksion i 5 minutter. Tag gerne noter til teksten. 

 - Runde: Del med hinanden, hvad I har tænkt over.  

 - Tal om:  

 1. Hvem er Johannes, Peter og Thomas, og hvad er deres relation til Jesus? 

 2. Hvad tror I har bragt dem i tvivl? 

 3. Hvilken af de tre kan du bedst relatere dig til og hvorfor? 
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 Oplæg 

 Start med at læse temaartiklen højt.  

  

Forfatterne har 3 orienteringspunkter for, hvad evangeliet er for den tvivlende. Fortæl med jeres egne ord, 

hvad de tre punkter er.  

 

Gå nu igennem de tre punkter, og tag en snak om, hvad I tænker om dem. Hvordan kan de være til hjælp, 

når man tvivler? 

 

Er der noget ved dem, som I synes er udfordrende, eller måske nemt i teorien, men svært i praksis? 

 

Når I hører, at Jesus er jeres tro, hvad tænker du om det? Oplever du det befriende, er det underligt, eller 

hvad? Hvad betyder det egentlig? 

 

 Hvor går du hen for at møde Gud?  

 

 Hvilke steder kunne du godt tænke dig at blive bedre til at opsøge? 

 

 Er der nogle steder du oplever svære at opsøge, og hvorfor? 

 

 Hvordan er jeres tålmodighed overfor Gud? 

 

Forfatterne har nævnt 3 orienteringspunkter, som kan hjælpe os når vi tvivler. Har i selv nogle erfaringer, 

som I kan dele med hinanden. 

  

 Check ud 

Så skal vi til at have rundet af. Tag en afsluttende delerunde, hvor i svare på følgende: 

 

Hvad tager du med fra denne CROC? Skal du tage praktisk skridt inden næste gang, eller er der ny viden der 

skal bundfælde sig?  

 

Slut af med et bedemøde, hvor I kan bede, for det der er delt. Er der andre ting, som der er brug for at blive 

bedt for, kan I også nævne det nu.  

 

Sæt gerne et ur til f.eks. 10 min. Så er det mindre akavet når der er stilhed, fordi man ikke sidder og venter 

på, om der bliver afsluttet.  

 

 

 


