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Siden 1966 har Bibellæser-Ringen
ønsket at åbne Bibelen for alle, så
flere måtte få et møde med Gud
gennem hans Ord.
Det har vi gjort på mange forskellige måder, primært ved trykte materialer og forkyndelse. De
senere år har vi også benyttet os af andre medier,

som giver mulighed for online
bibelvandringer på El-Camino.dk
og social bibellæsning med app’en
BibelTid.
På mange måder er det et godt
udtryk for Bibellæser-Ringen i
dag: Vi ønsker, at Bibelens gamle
tekster formidles på måder, som
åbner dem op for moderne mennesker.
„Bibelens fortælling“ er et
eksempel på dette. En videooptagelse med tilhørende studiehæfte.
Fortællingen er en kommunikationsform, som flere har genfundet
rigdommen i, og sammen med
det visuelle tror vi, det er en god
måde at lade Bibelen selv komme
til orde på.
Studiehæftet er ikke et jubilæumstidsskrift – for BibellæserRingen er ikke gået på museum.

Vi ønsker tværtimod at markere, at Gud stadig
aktuelt taler til os og vil have os i tale gennem sit
Ord.
Hvis I ønsker at kende lidt mere til BibellæserRingen og vores historie, henviser vi til artikler og
information på www.blr.dk.

Bodil Skjøtt
„Jeg er fascineret af Guds store fortælling, som vi
møder den i Bibelen. Fortællinger har det med at
„sætte sig“ i os på en måde, så det, vi hører, bliver
levende og nærværende. Det er mit håb, at det vil
ske for dig, når du lytter til denne gengivelse af
Bibelens fortælling“.
Gennem en årrække har hun fortalt „den store
fortælling“. Hver gang forskelligt og genkendeligt.
Og altid med løftet om Guds trofasthed og nåde
som omdrejningspunkt.
Bodil Skjøtt er generalsekretær i Israelsmissionen.
Bor i Aarhus sammen med sin mand.
Har tre voksne børn.

Bodil Skjøtt

Intro til
studiehæfte
og video

Studiehæftet læses sammen med videoerne. Der
er 11 videoer med 10 tilhørende studieoplæg, da
de første to videoer hænger sammen. Hæftet er
målrettet studiegrupper, men kan også bruges til
personlig brug. Sammen med dette hæfte har du
fået adgang til videoerne. Gå ind på blr.dk/fortaelling, og se den første video. Klik derefter på ”Flere
videoer”, og indtast koden ”BLR50”. Denne kode
må kun bruges af ejeren af dette hæfte.
Forslag til fremgangsmåde
I hovedtræk anbefales først at se en video med efterfølgende refleksion eller samtale – eventuelt ved
hjælp af denne skabelon.

zz Se

videoen
zz Personlig refleksion (1-2 min)
zz Bøn – fri eller fast formuleret
zz Overvej det, som du særligt
lagde mærke til i videoen
(1-2 min). Del det derefter
med hinanden.
zz Læs tekster fra Bibelen
zz Se videoen igen
zz Spørgsmål til samtale
I vælger frit, hvordan I griber det
an. For eksempel kan I tage en
video til hver aften. Men det er

også fint at gennemgå to videoer
samtidig, hvor I så udvælger totre spørgsmål til hver video. Den
„kreative inspiration“ er primært
ideer til personlig brug.
Aftenerne kan også tilrettelægges
på denne måde:
1. aften: Video 1 + 2
Inden næste samling = personlig
gennemgang: Video 3, 4 + 5
2. aften: Video 6
3. aften: Video 7
Inden næste samling = personlig
gennemgang: Video 8 + 9
4. aften: Video 10 + 11
I kan også begynde med at se alle
videoerne samlet. På den måde
bliver den store fortælling hørt og
set uden at blive delt op i brudstykker. Det vil tage ca. en time at
se alle videoerne.
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Bibelen
– en levende
fortælling
Se video 1

Bed en bøn:

Eller brug dette forslag:

Tak Gud – du taler til os i Bibelen. Sandt om dig
og mig.
Tak Gud – vi kan høre dine ord – og hører til
hos dig. Du giver ikke slip på os.
Ske din vilje. Som i himlen således også på jorden.
Amen

Personlig refleksion:

Gud er ikke en lukket bog. Hvordan er Bibelen
blevet åbnet for dig?

Fortsæt til video 2

2

Den urgamle
historie

Se video 2
Nævn noget, som du lagde særligt mærke til
i videoerne.
Læs tekster fra Bibelen
til afsnit 1 og 2:

Johannes’ Åbenbaring 22,13: Gud Herren er
begyndelsen og enden
1 Mosebog 1,1 og 1,26-2,1: Himlens og jordens
skabelseshistorie
1 Mosebog 3,8-15: Synd og dom
1 Mosebog 6,5-9: Nåde og ny begyndelse
Var der noget i bibelteksterne, som du ikke
har tænkt på før?

Se evt. video 2 igen
Spørgsmål til samtale og
fordybelse:

Tal om de spørgsmål, I har tid og
lyst til.
zz „Lad

os – sagde Gud. Det er da
værd at lægge mærke til“, hører vi i videoen (1 Mos 1,26).
Hvad er det, der er „værd at
lægge mærke til“?
zz Hvordan oplever du, at have
din identitet i at være skabt i
Guds billede?
zz Hvordan forvalter du Guds
skaberværk? Nævn konkrete
eksempler fra din hverdag.
zz Det siges i videoen, at Gud opsøgte Adam. Hvordan opsøger
Gud os i dag?
zz Tal om flammesværdet (1 Mos
3,24). Hvordan så det ud?
Hvorfor skulle det være der?
Hvordan kan bortvisning blive
til noget positivt?

zz Hvorfor

fandt Noa nåde for Guds øjne? Hvorfor bygger Noa som noget af det første et alter,
da han kommer ud af arken? (1 Mos 8,13-9,1)
zz Hvad fortæller det om Gud, når det siges, at
han taler og samtaler?
zz Syng: „Se universets Herre“ (Sange og Salmer
49) eller „Op, al den ting, som Gud har gjort“
(Salmebogen 15).
Kreativ inspiration:
Mal et flot billede af skabelsen. Riv det i stykker
som illustration på, at syndefaldet slår alt i stykker.

