
                                                     
 

 
CROC 33 – 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 

”Bibellæsning: Krav eller hvile”  

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

 

Note til bibelstudieplanlægningen: Det kunne være fint, hvis der var noget at skrive med og på til dette bibelstudie. 

 

 

 Check ind 

 Velkommen til CROC-bibelstudie. Hvor er det bare fedt, at lige præcis du er kommet i dag! 

 

Har i haft CROC før, så læg lige ud med at følge op på de ting, som I snakkede om sidst, og ellers kan i bare 

springe videre. 

 

I dag skal det handle om bibellæsning, og vi begynder med sådan et lille icebreaker-spørgsmål: 

 

Tag en runde, hvor I fortæller lidt om, hvad I har af vaner, når det gælder bibellæsning. Det er helt okay, hvis 

du ikke har nogle vaner. Så er det bare det, du siger. Er der nogle gode råd, som I har lyst til at give videre til 

de andre? 

  

 Inden vi går dybere ned, så tager vi lige en kort bøn for aftenen. I kan bare lade en enkelt bede. 

 

 

 Refleksion 

Kender I det, hvor man har en delerunde, og næsten alle siger, at når det gælder bibellæsning, så går det 

ikke så godt. Efter sådan en runde kan man godt blive mismodig. Normalt i refleksionsrunden plejer vi at 

læse en bibeltekst, men i dag vil jeg gerne, at vi får reflekteret over, hvorfor det kan være så svært med 

bibellæsningen.  

 

Start med at tage 3 minutter, hvor I sidder for jer selv, og reflekterer over hvilke udfordringer i oplever der er 

med bibellæsningen. Noter dem ned, enten på et stykke papir eller din telefon.  

  

Del nu med hinanden, hvilke udfordringer i skrevet op, og noter dem på et stykke papir, så I har dem alle 

skrevet ned.  
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Snak nu med hinanden om de forskellige udfordringer. Hvad skyldes de?  

  
 

 Oplæg 

Start med at læse temaartiklen højt. Der nævnes en del bibelsteder i teksten. Dem behøver I ikke læse med 

det samme. Det kommer bagefter. 

  

Frank nævner nogle forkerte ting, som vi kan komme til at tænke om at læse i bibelen, og til hver af de 6 

punkter, har han en bibeltekst til.  

 

Gennemgå punkt for punkt, hvad er det vi tænker forkert, og hvorfor tror i Frank har sat den tekst på, som 

han har?  

 

Kan I relatere til punkterne? Er der én du særligt genkender? 

 

Når I har gået igennem de 6 punkter, så snak om, om teksterne hjælper ind det. Er der andre tekster som I 

kommer i tanke om, som også er gode.  

 

Kig nu på jeres liste med udfordringer. Er der nogle af dem, som I synes artiklen har besvaret?  

 

Hvis der er nogle af dem, som I synes mangler at blive besvaret, så brug noget tid på, at gennemgå dem, og 

prøv at finde bibelvers eller gode råd til de forskellige udfordringer.  

  

  

 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.  

 

 


