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Hjælp til bibelunderviseren/bibeltimeholderen:
Det er vigtigt at kunne få overblik over de enkelte bibelske skrifters indhold, temaer og
fokusområder: Anskaf dig bogen ’Forstår du det, du læser’ – af Ivan Hellström, Credo Forlag. I
denne bog får ud:
•
•

Et godt afsnit om bibelens tilblivelseshistorie og bibelen som kanon.
Meget overskuelige introafsnit til alle bibelens forskellige bøger. Disse introafsnit giver et
godt overblik over de forskellige bibelske bøgers indhold, temaer, forfattere, intentioner,
historiske plads, teologi og plads i hele den bibelske helhed.

Der er også megen inspiration at finde i andre ’håndværksbøger’:
•
•
•

Lohses Store Bibelleksion (tre bind), Lohses Forlag
Bibellex, Lohses forlag (et-bindsleksikon – med mange gode artikler om vigtige bibelske
temaer, ord og begreber)
Lohses Bibelguide – af Mike Beaumont, Lohses Forlag

Bibelske temaer – på tværs af Bibelen:
Tema/emne
1. Den treenige Gud – i GT
og NT

2. Gud – en Gud som
åbenbarer sig

Bibeltekst(er)/Kort
beskrivelse
Guds tre-enige
guddomsvæsen møder vi
gennem hele bibelen, og
vores sande Gudsbillede må
være billedet af den
treenige Gud!
Se bibelmaterialet i
litteraturforslagene!
Fokus på Guds åbenbaring
af sig selv på mange
forskellige måder og til
forskellige tider i
bibelhistorien; Guds
åbenbaring af sig selv i GT
og i NT – med hovedfokus
på Guds klareste
selvåbenbaring i og gennem
Kristus. Guds åbenbaring af
sig selv:
- I mødet med mennesker
(f.eks. Adam og Eva)
- Via sine profeter
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Litteratur/inputs
Litteraturforslag:
- ’Tempelgud’ af Jørgen
Sejergaard, Credo Forlag
- ’Den smukke Gud – om
kærlighed, glæde, skønhed –
og treenighed’ af Michael
Reeves, Credo Forlag
Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

3. Kristus i Det gamle
Testamente 1

4. Kristus i Det gamle
Testamente 2

- Med bulder og brag og ord
– f.eks. på Sinaj bjerg
- I sin lov og i lovens
etiske/moralske indhold og
ramme
- I naturen og skaberværket
- I Kristus – Guds væsens
udtrykte billede
-I…
Jesus er centrum også i GT
Luk 24,25-27; Joh 5,39
Protoevangeliet - 1 Mos
3,15
Kobberslangen – Jesu
ophøjelse på korset - 4 Mos
21,4-9 (+ Joh 3,15-16)
Herrens lidende tjener - Sl
22; Es 52,13-53,12 (+ ApG
8,32-35)
Den gode, endegyldige
hyrde
Messias-kongen, Guds søn Sl 23; Zak 11,1-4; Es 49,9; Ez
34; Es 49,9
Davidssønnens fredsrige Es 11; 2. Sam 7; Es 4,2; 1
Krøn 17,1-15, Sl 2 (+ Matt
22,41-46 og ApG 13,16-41);
Den endegyldige profet - 5
mos 18,15 (+ 1 Pet 3,22-26)
Kristus som endegyldig
ypperstepræst og sonoffer 2 Mos 16 (+ Hebr. 4,145,10; Hebr 8 og 10)
Kristus som ’en ny pagt’ –
via pagtsblodet - Jer 31,3134 (+ Hebr 8,8-13; Hebr
10,16-17; 1 Kor 11,25; 2 Kor
3,4-6)
Gennemgang via nogle af
de korte prædikener og
vidnesbyrd i Apostlenes
Gerninger af Paulus, Peter,
Filip og Stefanus
ApG 2,14-36
ApG 3,12-26
ApG 7
ApG 8,26-39
ApG 13,16-52
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Der findes fine bøger om
’Kristus i GT’. F.eks. :
- Bibelstudiehæftet ’Kristus i
GT’ af Bent Tage Nielsen,
Lohses forlag.
- ’Skriften vidner om Kristus’
af Jan Bygstad, Luthers
Missionsforenings Bibelskoles
Elevforening
- ’Kristuspagten’ – af Frank
Jacobsen, Credo Forlag

Litt.: Kommentar til
Apostlenes Gerninger – f.eks.
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses Forlag – eller –
Credokommentaren til
Apostlenes Gerninger, Credo
Forlag.

5. Kristus i Det gamle
Testamente 3

6. Kristus i Det gamle
Testamente 4

7. Jesus som konge og
tjener – Messias i GT og
NT
8. I pagt med Gud – om de
bibelske pagter

9. Guds rige – i frembrud 1

Undervisning om Kristus og
den nye Kristus-pagt i det
gamle testamente ud fra
Hebræerbrevet.
Intet andet skrift i NT
knytter den gamle og den
nye pagt sammen som
Hebræerbrevet gør det.
- Udvalgte afsnit og temaer
fra Hebræerbrevet, som
knytter an ved det gamle
testamentes vidnesbyrd om
Kristus og alt, hvad Jesus er
og bringer i lyset af GT og
GT’s profetier.
Forudsigelser og
henvisninger om Jesus.
Forudsigelser om Jesus og
hans liv, virke, identitet og
frelsergerning – eksempler:
Mika 5,1; Es 8,23-9,6; Sl
69,1; Es 53; Zak 9,9; Sl 2;
Zak 13,7; Zak 11,2; Sl 22;
Zak 12,10; Sl 69,22; 2 Mos
12,46; Sl 16,10; Sl 110; Mika
5,1-3; Es 42,1-4; Sl. 78,2;
Zak 9,9

Jesus som Messias-kongen,
der forener konge- og
tjenerdimensionerne hos
Jesus
De bibelske pagter og
forholdet mellem det gamle
og det nye testamente:
- Noapagten (1 Mos 9)
- Abrahamspagten (1 Mos
12-15 og 17)
- Mosespagten (2. Mos)
- Davidspagten (2. Sam 7)
- Kristuspagten (Matt 26,2629; Matt 20,28; Hebr 8)

Jesu mange ord og lignelser
om Gudsriget, som er her
’allerede’ i kraft af Jesu sejr
og herredømme i
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Litt.: Kommentar til
Hebræerbrevet – f.eks. fra
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses Forlag

Litt.: Bibelkommentarer –
f.eks. ’Bibelværk for
menigheden’, Lohses Forlag.
Der findes fine bøger om
’Kristus i GT’. F.eks. :
- Bibelstudiehæftet ’Kristus i
GT’ af Bent Tage Nielsen,
Lohses forlag.
- ’Skriften vidner om Kristus’
af Jan Bygstad, Luthers
Missionsforenings Bibelskoles
Elevforening
- ’Kristuspagten’ – af Frank
Jacobsen, Credo Forlag
Litteratur: ’Konge som tjener –
bibelens billede af Messias’ af
T.D. Alexander, Credo forlag
Fra den første pagt med Noa
hen over Abrahamspagten og
Mosespagten til Kristuspagten,
som er den endegyldige
opfyldelse af Guds frelses- og
pagtsløfter.
Litteratur:
• ’I pagt med Gud’ af
Carsten Riis Jensen,
Credo
• Kristuspagten’ af Frank
Jacobsen, Credo
Litteratur: ’Riget – fremtiden
er begyndt’ af Allen M.
Wakabayashi, Credo

10. Guds rige – i frembrud 2

11. Guds rige – i frembrud 3

evangeliets kraft – men
som først realiseres
endegyldigt ved Jesu
genkomst og i
verdensdommen; Guds rige
er her allerede og dog
endnu ikke helt endnu.
- Tekstforslag – lignelser i
Matthæusevangeliet:
Gudsrige-lignelserne: Matt
13; Matt 18,21-35; Matt
20,1-16; Matt 22,1-14; Matt
25,1-13
- Tekstforslag – himmeriget
i Matthæusevangeliet
generelt: Matt 3,1-3, Matt
4,12-17; Matt 5,1-3; Matt
6,33-34; Matt 7,15-23; Matt
8,5-13; Matt 16,13-10; Matt
18,1-5; Matt 19,13-30 +
gudsrigelignelserne
ovenfor!
Vigtige tekster fra
Apostlenes gerninger om
evangeliet, der udgår fra
Jerusalem over Samaria og
ud til hedningefolkene.
- Gudsriget, som vinder
frem i kirkens første tid og
fremad – med
udgangspunkt i Apostlenes
Gerningers vidnesbyrd om
Guds rige, som
manifesterer sig, dér hvor
missionen bliver til
omvendelse og tro – og nye
menigheder.
Gud som konge over hele
jorden, og Kristus som
Messias-kongen i Guds rige
– her og nu og til evig tid.
Guds rige og Guds folk – i
GT og NT – med fokus på
Gud, som Herre og Konge
for sit folk – til alle tider (i
GT og NT og på den nye
jord)
- Tekstforslag: Sl. 24; Sl.
145; Sl. 2, Sl. 110; Matt
4

Litteratur: ’Riget – fremtiden
er begyndt’ af Allen M.
Wakabayashi, Credo

Litteratur: ’Riget – fremtiden
er begyndt’ af Allen M.
Wakabayashi, Credo

22,1-14; Mk 15,1-20; Fil 2,511; Joh åb 22,1-5
12. Guds rige – i frembrud 4

13. Gud som hyrden – i GT
og NT

14. Guds lov – LOVEN i den
forskellige aspekter – i
GT og NT

Gudsrigets borgere –
underlagt Gudsrigets etik
og kærlighedens ’love’ – jf.
Bjergprædikenen, som er
konkret ’Gudsrige-etik’ for
Himmerigets borgere.
Gudsrigets indre og ydre liv
er disciple, som er i gang
med at følge i Jesu fodspor
og leve troens liv – ud fra
Jesu vilje og anvisninger.
- Tekst: Matt 5-7 –
Bjergprædikenen.
(Undervisningen kan lige så
vel skruktureres ud fra
Markus- eller
Lukasevangeliet)
Gud åbenbarer sig ofte i
’hyrde’-metaforen, - og
Jesus er ’den gode hyrde’:
Tekstforslag: Sl. 23, Ez 34,
Joh 10
Guds Lov og hellige vilje
møder vi på forskellig vis i
GT og NT. Nogle temaer:
- Guds lov = Guds hellige
vilje
- Guds lov – sammenfattet i
det dobbelte
kærlighedsbud ->
konkretiseret i ’De 10 bud’
(2. Mos 20)
- Guds lovkompleks – til
Israels folk (indeholdende
1) Etiske/moralske love 2)
Kultiske
love/ceremoniallovene 3)
Stats- og retlovgivningen i
Israel.
- Guds lov – konkretiseret i
NT (hvad gælder nu fra GT
for en kristen? Hvad gælder
ikke? -> Den lutherske lære
om ’Lovens tre brug’ i NT’s
kontekst.
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Litteratur: ’Riget – fremtiden
er begyndt’ af Allen M.
Wakabayashi, Credo

Litt.: Artikel i ’Bibellex’, Lohses
Forlag. Artikel i ’Lohse Store
bibelleksikon’.
Bibelkonkordans, hvor der
søges på ordet ’hyrde’
Litt.: Leksikonartikel fra
’Lohses Store Bibelleksikon’
om Loven – plus artikel fra
’Bibellex’, Lohses Forlag (fin
overskuelig artikel om Loven i
dens mange aspekter om om
dynamikken mellem Lov og
Evangelium m.v.)

Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening).
Mange vigtige bibeltekster
fra GT og NT at knytte til
ved – se i litteraturen.

15. Jesu mange titler – i GT
til NT

Nogle undertemaer om
Loven:
• De 10 bud (2. Mos
20,1-21)
• Loven (Jer 1-3, Rom
3,9-20)
• Lovens funktion
(Rom 3,19,20; 5,13
og 20; 7,7-11)
• Loven – Guds hellige
vilje
• Guds hellighed (es
6,1-7)
Jesus har rigtig mange titler
og ’funktioner’ i forhold til
os. Jesus som Herre, frelser
og Gud møder vi fra
’mange’ sider af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16. Jesus som Konge,
Ypperstepræst og Profet

Menneskesønnen
Guds søn
Den salvede/Messias
Kongen
Ypperstepræsten
Profeten
Tjeneren
Hyrden
Læreren
Lægen
Herren
Guds lam
Ordet
Løven af Juda

Ud fra Hebræerbrevets
temaer om dette – inkl.
Hebræerbrevets
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Litteraturforslag. ’Jesusmosaik’ af Henrik Nymann
Eriksen, Credo Forlag – eller –
Christian Maymanns
bibelstudiepjece
’Mosaikstudier’, Credo Forlag
Strukturforslag:
1) Der kan holdes en længere
oversigtsagtig
bibelundervisningstime, hvor
det meste nås – meget
overfladisk.
2) Der kan gås i dybden – i
løbet af tre-fire
undervisningssamlinger
3) Der kan laves individuelle
bibeltimer over hver af Jesu
vigtige titler
Litt.: Bibelkommentar til
Hebræerbrevet – f.eks. fra
’Bibelværk for menigheden’

17. Jesus som ’min Herre og
Gud’

18. Jesu død, opstandelse og
himmelfart

19. Herrens lidende tjener

undervisning omkring
Melkisedek-skikkelsen i 1.
Mos 14.
- Jesus er som Messias den
salvede; Jesus er den
endegyldige konge,
ypperstepræst og profet,
som fuldender den
gammel-testamentlige
konge-, præste- og
profettjeneste
Fokus på Jesu hele og fulde
guddomelighed
Tekstforslag: Joh 20,28;
Matt 28,18-20, Fil 2,11;
Matt 5-7 (Bjergprædiken)
- Fokus på Jesus som den
der sidder ved faderens
højre hånd og som har al
magt … og som definerer
Guds vilje og har
herredømmet over os, sin
menighed
- Fokus på, at Gud møder os
først og fremmest i og hos
og via Kristus – her og nu i
livet.
- Fokus på, at det er Jesus,
som først og fremmest
udfylder mit gudsbillede og
min forståelse af, hvem og
hvordan Gud er – for mig.
Temaforslag:
- Hvad betyder Jesu død for
os?
- Hvad betyder Jesu
opstandelse for os?
- Hvad betyder det, at Jesus
sidder ved Guds højre hånd
– her og nu?
- Hvad er Kristus fulde
gerning for mig – her og
nu?
- Hvad betyder det, at ’jeg
er i Kristus’ og at ’Kristus er
i mig’
Esajas 42,1-9; Es 49,1-13; Es
50,4-11; Es 52,13-53-12)
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Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Litteratur:

Teksterne om ’Herrens
tjener’ er vigtige
messianske tekster om Jesu
tjeneste og frelsergerning.

- ’Se min tjener! –
Messiasprofetier hos Esajas’ –
af Henrik Nymann Eriksen,
Credo Forlag

20. Korsets mange facetter – Udfoldelse af de forskellige
Jesu død og opstandelses perspektiver på Jesu død og
betydning
opstandelse og de
konsekvenser, som Jesu
død på korset har og bærer
med sig for os; - det helt
centrale i frelsen: I
forsoningen, forløsningen,
genløsningen,
retfærdiggørelsen,
Løskøbelsen, udfrielsen osv.
21. Jesu to naturer – sand
Flere veje at gå:
Gud og sandt menneske - Ud fra evangelierne
- Ud fra brevene i NT
- Udblik til og fra hele NT
- Ud fra NT – men med
inddragelse af vigtige GTtekster – f.eks. fra Esajas
bog
22. Templets betydning i GT Templet i den gamle pagt
og NT
’Templet’ i den nye pagt ->
Kristus

Litt.: ’Korsets mysterium’ af
Agne Norlander, Credo Forlag

23. Offeret og offerets
betydning – i GT og NT

Litt.: Artikel i ’Bibellex’, Lohses
Forlag om ’Offer’. Artikel i
’Lohse Store bibelleksikon’ om
’Offer’.

De forskellige offertyper og
kategorier i Mosespagten
Offeret i den nye pagt –
Kristus som det fuldkomne,
endegyldige offer
Den store Forsoningsdag i
Mosespagten og i
Kristuspagten (Jesu
sonoffer på korset).
Offertanken – i den nye
pagts virkelighed (f.eks.Rom
12,1ff)
Tekstforslag:
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Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)
Litt.: Artikel i ’Bibellex’, Lohses
Forlag. Artikel i ’Lohse Store
bibelleksikon’.
Youtube-animation af
Salomostempel – til
inspiration:
https://www.youtube.com
/watch?v=Xt6lQAe8ues&
feature=youtu.be

24. Frelse og
soning/forsoning – i GT
og NT
25. Stedfortrædertanken –
sonofferet - i GT og NT

- vigtige tekster fra 3.
Mosebog om forskellige
offerkategorier
- 3. Mos 16 om Den store
forsoningsdag
- Hebræerbrevets
gennemgange af Jesu
fuldkomne offer – i lyste af
GT’s offerpraksis m.v.
- Es 53 – Den lidende
Messias, som ofres som det
fuldkomne sonoffer og som
er det endegyldige
påskelam (’blodet på
stolperne’).
Tekstforslag:
- 3. Mos 16 om Den store
forsoningsdag + Rom 3,2126
Tekstforslag:
1 Mos 22,1-19; 3. Mos 16;
Es 53; Luk 24,13-35; 2 Kor
5,11-21; Hebr 4,14-5,10;
Hebr 9

26. Gud som Far – i GT og NT Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
27. Gud som skaber og
Hent inspiration i en
opretholder – i GT’s og
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
NT’s vidnesbyrd
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
28. Gud som Hellig
Guds hellighed og storhed
Tekstforslag: F.eks. Sl. 18,116; Esajas 6,1ff; Es 44,6-20.
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Litt.: Bibelkommentarer –
f.eks. ’Bibelværk for
menigheden’, Lohses Forlag
Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Litt.: Bibelkonkordans

Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller

29. Guds mange ’aspekter’
(Hellig, kærlig, almægtig,
nådig …)

30. Gud som almægtig –
underets Gud, den
opretholdende og
handlende Gud

31. Guds almagt og det onde

32. Gudsfrygt – den sande
respons på, hvem Gud
ER – i GT og NT

33. Guds hellige vilje – Guds
uforanderlige ’lov’ i Guds
hjerte

34. Synd – som arvesynd;
syndens ’anatomi’ og
væsen – i GT og NT

Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Et svært men vigtigt emne.
- Gud er almægtig, Gud er
underets Gud, Gud er den
som har alting i sin hånd og
magt. Men – hvad stiller vi
så op med det onde?
Hvordan taler vi sandt om
Gud og sandt om det onde
og sandt om ’Guds svaghed’
og ’Guds almagt osv’
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Kærligheden, som Guds
inderste væsen og drivkraft.
Det dobbelte
kærlighedsbud som det
største bud i Loven – de 10
bud – i GT og NT
Nogle undertemaer:
• Syndefaldet (1 Mos
3)
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’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)
Litt.: Bibelkonkordans
Lohses Store bibelleksikon

Litt.: ’Gud, hvorfor sover du’ –
af Leif Andersen (Lohses
Forlag);
’Guds tavshed’ – af Leif
Andersen (Lohses Forlag).
’Lohses Store Bibelleksikon’,
Lohses Forlag

Litt.: Bibelkonkordans
’Lohses Store bibelleksikon’,
Lohses Forlag

Litt.: Bibelkonkordans
’Lohses Store bibelleksikon’,
Lohses Forlag

Litt.: Bibelkonkordans
’Lohses Store bibelleksikon’,
Lohses Forlag

•
•
•
•
•

35. Mennesket – skabt og
faldet

36. Døden

37. Nådens fantastiske
virkelighed – i GT og NT

Arvesynden (Rom
3,9-19; Rom 5, 12ff;
Sl. 51,7)
Synd (Joh 16,8-11)
Sorg over synd,
syndenød (Sl 38, Sl
51)
Forsagelse (Matt
4,1-11)
Kampen mod
synden (Kol 3,1-17;
Tit 2,11-12; Rom
8,9-17)

- Det kristne livs- og
menneskesyn – i GT og NT.
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Nogle vigtige temaer:
- Den fysiske død (f.eks. 1
Mos 3,4)
- Den åndelige død (f.eks.
Jer 11,1-8; Es 1; Rom 5,1221)
- Den evige død –
fortabelsens virkelighed
(f.eks. Åb 20,11-15)
- Dødens overmand –
Kristus (f.eks. 1. Kor 15,5058)
Guds nåde – som Guds blik
på mig og som en
virkelighed at leve i – i GT
og NT.
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
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Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Litt.: Bibelkonkordans,
’Lohses Store bibelleksikon’,
Lohses Forlag

Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Litt.:
- Bibelkonkordans
- ’Lohses Store bibelleksikon’,
Lohses Forlag
- ’Den nåde jeg ikke kendte –
Gud kan ikke elske dig mere
ehnd Han gør. Han kan heller
ikke elske dig mindre’ – af
Philip Yancey, Scandinavia

38. Synd og Nåde – Lov og
Evangelium – i GT og NT.

39. Evangeliet

Andersen (LMH’s
elevforening)
Den vigtige skelnen mellem
Lov og evangelium i
bibelen; det
grundlæggende evangeliske
udgangspunkt netop i
denne skelnen osv. Hvad er
Lovens opgave og stemme
– hvad er evangeliets
opgave og stemme osv.

Nogle temaer:
• Kernen: f.eks. Joh
1,29; Joh 3,14-21; Es
53
• Evangeliet i GT:
f.eks. 1 Mos 3,15; Es
25; Es 53
• Evangeliet i
lignelsesform: F.eks.
De tre lignelser i
Lukas 15
• Evangeliet i Praksis
(F.eks. Mark 2,1-12;
Luk 19,1-11)
• Evangeliet ifølge
Paulus: (F.eks. Rom
3,21-31; Rom 5,111)
• Evangeliet er frelse
fra synd, død, lovens
forbandelse (og
djævelen) (f.eks.
Rom 5-8)
• Jesu fornedrelse og
ophøjelse (f.eks. Sl
22; Fil 2,6-11)
• Den store
forsoningsdag (3.
Mos 16 i
sammenhæng med
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Litt.:
- Oplagt: Hent Inspiration hos
Luther og Rosenius!
- Bogen Lov & evangelium – at
bruge sandhedens ord ret’ – af
John T. Pless, Luthersk
Missions Bibelskoles
Elevforening
- Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)
Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

40. Fortabelsens gru og
virkelighed – i GT og NT

41. Fald og oprejsning – i
bibelens lys

42. Festerne i GT og NT

43. De sidste tider, Jesu
genkomst,
verdensdommen,
verdens genoprettelse, –
i lyset af både GT og NT

Es 53 og Rom 3,2131)
• Jesu ord på korset
(f.eks. Joh 19,25-30
og Luk 23,39-43)
Tekstforslag: f.eks. Joh
3,14-21; Mark 9,42-50
- Fortabelsens virkelighed –
som begyndelsesstedet for
ethvert menneske. Men –
Gud vil frelse ud af
fortabelsens virkelighed.
Der er mange forskellige
bibelske perspektiver på
’dom og frelse’ – ’fald og
oprejsning’

Litt.: ’Frelse og fortabelse –
historisk og aktuelt belyst’ –
flere forfattere, Forlaget
Seminkolon (fra DBI og MF))

Litt.: Steen Frøjk Søvndal lille
bibelstudiepjece ’Til fald og
oprejsning’ – Credo forlag,
2004. Pjecen har 7 fine temaer
– med bibeltekster og
indholdsforslag.
Der er meget at hente i GT’s Litt.: ’Jesus og de jødiske
fester og helligdage.
fester’ af Jan H. Mortensen,
Sammenhængene mellem
Lohses Forlag
festernes betydning og
plads i Israelitternes liv med
Gud og hinanden i GT og
det nye, som bringes af
Kristus ind i festerne er
både givende og
trosstyrkende at arbejde
med.
Ud fra:
Litt.: Bibelkommentarer til
- GT’s frelseshistoriske
Matthæusevangeliet og
forkyndelse og konkrete
aktuelle bibeltekster hos
fokus på den endelige dom Paulus og i Johannes
og genoprettelse – f.eks. ud Åbenbaring (f.eks. Lohses
fra Jeremias’, Esajas (f.eks.
’Bibelværk for menigheden)
Es 1,12-17; Es 24-25) og
Ezekiels forkyndelse.
- NT’s forkyndelse om de
sidste tider,
verdensdommen og
verdens genoprettelse og
frelsens tid på en nyskabt
jord – f.eks. ud fra Jesu
forkyndelse (f.eks. Matt 2425) og Paulus’ forkyndelse
(f.eks. 1. Thess 4,13-18; 2
Thess 1,3-12) og Johannes
Åbenbaring (f.eks. Joh Åb
20-22)
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44. Opstandelsen – det evige Fokus på det nyskabte,
liv
evige liv på den nye jord:
Opstandelsesvirkeligheden
– det evige livs virkelighed:
F.eks. Es 11,1-11; Es 35; 1.
Kor 15; Joh Åb 21,1-8
45. Livets træ – fra paradiset Livets træ i 1. Mos 1-3. Bog
til det ny Jerusalem
er et vigtigt billede på
mange forskellige ting, som
vi møder igen og igen i
bibelen – både hos Jesus
selv som ’vintræet’ (Joh 15)
og til sidst i Johannes Åb.
46. Israels plads i Guds
F.eks. ud fra Rom 9-11 –
frelseshistorie
med inddragelse af mange
andre vigtige inputs fra
både GT og NT

Litt.: god video fra ’Bible
project’ plus forklarende tekst
på hjemmesiden:
https://bibleproject.com/
explore/tree-of-life/

Litt.: Leif Andersens
kommentar til Romerbrevet i
’Bibelværk for menigheden’.
Bogen er også genudgivet som
selvstændig bog hos Lohse:
’Kommentar til romerbrevet’
af Leif Andersen.
47. Bøn – i bibelens hele lys - Bibelundervisning om bøn
Litt.: Der er megen litteratur at
Guds bedende
og bønnens væsen i bibelen hente inspiration i. Et enkelt
mennesker på vej i livet
ud fra f.eks. forskellige
eksempel: Karen Marie Bauns
bibelske personers vandring bibelstudiepjece ’Bøn’, credo
med Gud i bøn, tillid, tvivl,
forlag 2001, som indeholder
livskriser osv.
syv bibelstudier, hvor vi møder
- f.eks. Abraham, David …
Abraham, Hanna, Salomo,
David, Daniel og Jesus som
bedende mennesker.
48. Helligånden – dengang
Bibelundervisning om Gud
Der findes megen litteratur.
og nu – Helligåndens
Helligånd, hans person og
F.eks. Niels Jørn Foghs
person og gerning
gerning – både i GT og i NT bibelstudiehæfte
og ind i enhver kristens liv
’Helligånden’, Lohses Forlag
og i menigheden;
1997.
Helligåndens gerning i, med - Hent inspiration i en Troslære
og gennem os …. 0sv
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)
49. Helligåndens arbejde og Bibeltekster: Mange
Hent inspiration i en Troslære
gerning i den kristne
muligheder! F.eks.:
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
menighed og det enkelte 1) Ud fra Jesu tale om
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
menneskes liv
Talsmanden og hans
’Kristen troslære’ af Aksel
gerning i Joh. 13-17
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
2) Ud fra Apostlenes
’Troslære’ af Øivind Andersen
Gerninger
(LMH’s elevforening)
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50. Mission – i bibelens lys

51. Mission og
evangelisation

3) Ud fra Paulus breve –
f.eks. 1. Korintherbrev, som
taler meget om
meninheden, tjeneste og
Guds udrustning til sin
menighed/den enkelte.
4) Ud fra NT’s
mangfoldighed om
Helligånden og
Helligåndens arbejde hos
den enkelte og i
menigheden – incl.
Helligåndens udrustning og
udrustende gerning til
tjeneste (incl.
nådegaveudrustning) m.v.
Mange veje at gå om
mission i bibelens lys;
- Guds store mission og
frelsesprojekt – Guds
missions- og frelseshistore
dengang og nu; Guds
mission – fra GT til Pinsedag
og nu.
Mange vigtige, mulige
sidetemaer:
- Guds missionsopgave til
os; Guds hjerte for fortabte
mennesker; kaldet,
udrustning, ledelse,
tjeneste,

Litt.: ’Nådegaverne – Guds
udrustning til sine
medarbejdere’, Lohses Forlag.

Mest ’tema-undervisning’:
Mange vigtige aspekter og
undertemaer i det at
undervise om og til mission
– ’uden og hjemme’:
- Guds mission – min
mission
- Mission for alle – sendelse
af os alle
- Jesu Missionsbefaling ->
discipelbefalingen
- Global mission
- Mission i det nære –
hverdagsmission,
evangelistens mission i det
nære osv

Litt.:
’Guds folks mission’ af
Christopher J.H. Wright, Lohse
’Slip dine små ambitioner! – en
bog om mission’ af Michael
Griffiths, Credo Forlag
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Litt.:
’Guds folks mission’ af
Christopher J.H. Wright, Lohse
’Slip dine små ambitioner! – en
bog om mission’ af Michael
Griffiths, Credo Forlag

52. Mission – i hverdagen

53. Det kristne håb –
udfoldet i GT og NT

Bibelbrug og
bibelforståelse:
Tema/emne

- Mission og kaldet til at
’være i hverdagsmission’/i
sendelse (evt. til
missionsopgaver – nær og
fjern)
- Missional identitet og
missionalt fokus i livet
-…
ELM har haft dette som
fokusområde ude i ELMkredsene via ansatte i 20182019
Det kristne håbs
fundamenter – udfoldet
gennem tekster fra både GT
og NT. F.eks.:
- Håbet udfoldet i det gamle
testamente – funderet i
håbet om Guds opfyldelse
af alle sine løfter i Kristus
(f.eks. hos profeten Esajas)
- Håbet plads hos f.eks.
Abraham, Job og i Salmerne
- Håbet i Jesus forkyndelse
af Guds rige (både riget her
og nu og det kommende)
- Håbet udfoldet hos Paulus
- ’Det levende håb’ – hos
Peter (f.eks. 1. Pet 1)
- Håbet i Joh Åb – kap. 2122
- Kristus – som Håbet og
dens store håbsbærer for os
og til os
- Treklangen – tro, håb og
kærlighed
- Håbet i hverdagslivet – at
leve i og af
- Håbet – forkyndt
sjælesørgerisk – i prædiken
og i sjælesorgen

Bibeltekst(er)/Kort
beskrivelse
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Litt.: Bogen ’Der hvor du er’ –
af Ole-Magnus Olafsrud, Credo
Forlag.
Litt.: Konkordans. Søg på ordet
’håb’ og ’håbet’ osv!
- Bogen ’Med håb’ af diverse
forfattere, Credo Forlag

Litteratur/inputs

54. Bibelens røde tråd

Overordnet undervisning
om den bibelske historie,
de bibelske sammenhænge
og den frelseshistoriske
udvikling fra skabelse ->
syndefald -> frelse og
genopretning

55. Bibelen – Guds levende
ord

Undervisning om bibelens
tilblivelseshistorie; bibelens
indre sammenhænge;
bibelen som Guds
inspirerede, levende ord;
bibelens troværdighed,
bibelens syn på sig selv
(bibelsyn), ’Ordet/Skriften
alene’ m.v.
- Es 55,1-11; 2 Tim 3,14-17;
2 Pet 1,19-21; Joh 5,31-47;
Luk 10,16 …. osv!
- Der er basis for at lave
flere forskellige
undervisningsforløb her –
eller at nøjes med at lave et
komprimeret
undervisningsmodul
Mest fokus bibelens
troværdighed og indholdet i
begrebet ’bibeltroskab’
- Bibeltekster – se i
litteraturforslagene!

56. Bibeltroskab og
bibelforståelse

57. Bibelbrug – til hverdag 1

Grundlæggende
undervisning i det at læse i
bibelen:
- Bibellæsningens vigtighed
- Bibellæsningens
muligheder og udfordringer
- Bibelglæde
- Når det er svært, kedeligt,
udfordrende, gået i stå ….
osv.
- Bibellæsningsinspiration –
på mange måder – og til
mangfoldigheden af kristne
med forskellige
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Litteratur:
• ’Den røde tråd’ af Leif
Nummela, Lohse
• ’Guds køreplan’ af Tim
Chester, Logos Media
• Lohses Forlags
undervisningsmateriale
’Den røde tråd’ (ret
omfattende
kursusmateriale)
Bibelens syn på sig selv som et
levende, skabende Ord;
bibelens troværdige,
normative og autoritative
kraft.
Litteratur:
- ’Skrift og Åbenbaring’ –
Credo Forlag
- ’Hvem skabte bibelen? – da
kirken fik sin kanon’ – af
Henrik Nymann Eriksen, Logos
Media

Litt.:
- ’Skrift og Åbenbaring’ –
diverse forfattere, Credo
Forlag.
’Hvem skabte bibelen?’ – af
Henrik Nymann Eriksen,Logos
Media
Litt.: Kik Bibellæserringens
hjemmeside godt igennem;
der er meget at hente dér!
Litt.: ’Multiværktøj’ for
bibelbrugere’ – af Michael
Agerbo Mørch m.fl., Logos
Media

personligheder og
udfordringer
- Praktisk afprøvning – lad
tilhørerne selv prøve en ny
’bibellæser-metode’ af i
løbet af undervisningen!
58. Bibelbrug – til hverdag 2 Bibeltekstforslag:
Ud fra bibelen og bibelske
- Bibeltekster, som viser
passager og beretninger
tilhørerne, hvor konkret
undervises der i, hvordan Gud
Gud går i dialog med
og Guds ord går i dialog med
mennesker og med os, der
mennesker via Guds konkrete
læser og hører nu.
ord, og hvordan Gud ønsker at
- Bibeltekster, som viser
møde os i dag via sit levende
tilhørerne, at Gud har noget bibelord i alle livets facetter.
at sige ind i menneskelivets Målet er at styrke tilhørernes
mange forskellige
bibelglæde og frimodighed til
sammenhænge, faser og
at læse videre selv … evt. også
livssituationer
i sværere bibelske skrifter – og
- Bibeltekster, som
med hjælp fra f.eks.
umiddelbart virker svært
bibelkommentarer og gode
tilgængelige eller ’kedelige’, bibelværktøjer.
men som virkelig har noget Litt.: ’Multiværktøj’ for
at sige (f.eks. stamtavlerne bibelbrugere’ – af Michael
hos Matthæus!)
Agerbo Mørch m.fl., Logos
- Bibeltekster, som åbner
Media
sig på en ny måde, når man Der findes et væld af
får hjælp til at forstå via
bibellæserværktøjer i form af
f.eks. bibelkommentarer og pjecer, bøger, hjemmesider,
bibelværktøjer.
videoer ….
Overordnet om bibelen: Det er godt at kunne få overblik over de enkelte bibelske skrifters
indhold, temaer og fokusområder: Anskaf dig gerne bogen ’Forstår du det, du læser’ – af Ivan
Hellström, Credo Forlag. I denne bog får du:
- Et godt afsnit om bibelens tilblivelseshistorie og bibelen som kanon og kirkens hellig-skrift.
- Meget overskuelige introafsnit til alle bibelens forskellige bøger. Disse introafsnit giver et godt
overblik over de forskellige bibelske bøgers indhold, temaer, forfattere, intentioner, historiske
plads, teologi og plads i hele den bibelske helhed. Her kan du som bibelunderviser finde meget
inspiration til temaer, struktur, disponering af stof og vigtige knage og fokuspunkter til din
bibelundervisning.

Ny Testamente:
Tema/emne
59. Undervisning ud fra
Evangelierne

Bibeltekst(er)/Kort
beskrivelse
Mange forskellige
indfaldsvinkler:
1) Undervisningsforløb, som
guider igennem et
evangelieskrift og følger
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Litteratur/inputs
Litt.: Bibelkommentarer –
f.eks. ’Bibelværk for
menigheden’
Litt.: Bøger, som behandler
konkrete temaer – f.eks.:

60. Jesu lignelser – som
vigtige nøgler til at forstå
Guds rige

61. NT’s breve - forskellige
undervisnings-’metoder’
1) Tematisk undervisning
ud fra skriftets
hovedtemaer

2) Detailgennemgang af
udvalgt tekstafsnit – set i
lyset af hele skriftet

vandringen med Jesus –
• ’Fra tegn til Tro – om
skridt for skridt
tegnene i
2) Tema-undervisning ud
Johannesevangeliet’ –
fra et evangelium, hvor der
af Henrik Nymann
fokuseres på et eller flere
Eriksen, Credo Forlag
vigtige temaer i evangeliet
• ’Konge som tjener –
(f.eks. ’Guds riget i
bibelens billede af
frembrud’ eller ’Jesus som
Messias’ – af T.D.
konge og tjener’ i
Alexander, Credo
Mathæusevangeliet; - eller
Forlag
– ’De syv tegn’ i
Johannesevangeliet)
3) Vigtige tekstafsnit – f.eks.
’Jesu taler’ i
Mathæusevangeliet (incl.
Bjergprædikenen) – eller
Jesu ’Jeg er’-ord i Johannesevangeliet’
Mange af Jesu lignelser er
Vælg f.eks. 4 Gudsrigelignelser om Guds rige og
lignelser, som der bygges en
vores plads i Guds rige.
undervisningsaften op
omkring, så Gudsriget og vores
plads perspektiveres – med
Jesus som kongen i Gudsriget.
Tekstforslag – kun
Forslag til metode:
eksempler!:
•

•

3) Gennemgang af et helt
skrift – f.eks. i løbet af 45
undervisningssamlinger
•

•
•

Efeserbrevet,
Kolossenser-brevet,
Galaterbrevet,
Filipperbrevet, 1.
Peters brev;
Judasbrevet
Judasbrevet; Rom
3,21-31; Rom 4;
Rom 5,1-11; Rom
5,12-21; Rom 6-7;
Rom 8; 1 Kor 1,1831; 1 Kor 2
Romerbrevet,
Efeserbrevet,
Kollossenserbrevet,
Filipperbrevet; 1
Peters brev
Hebræerbrevet
Jakobsbrevet

19

1) Der lægges mest vægt på
at udfolde vigtige bibelske
hovedtemaer - eller
2) Der gås i dybden med et
centralt tekstafsnit – sat
ind hele skriftes kontekst
og anliggende - eller
3) Der tages god tid til at
komme godt igennem et
helt skrift.
Litt.: Bibelkommentarer –
f.eks. ’Lohses Bibelværk for
menigheden’, Lohses Forlag

62. Lukasevangeliet og
Apostlenes gerninger:
Fra discipelflok til
verdenskirke

Bibelundervisningsforløb,
som handler om kirkens
tilblivelse dengang og nu –
via Jesu Herredømme og
Åndens kaldelse og
udrustning.
Der vælges en bibelsk
person, som
undervisningen knyttes op
på – i sammenhæng med
personens plads i Guds
historie – og som et
spejlbillede for os her og nu
i vores liv og samtid osv.

Litt.: Kurt E. Larsens
bibelstudiehæfte ’Fra
discipelflok til verdenskirke’,
Lohses Forlag

64. Hebræerbrevet

Hebræerbrevets vigtige
temaer. Kræver flere
undervisningssamlinger.

65. De syv menighedsbreve i
Johannes Åbenbaring

Joh Åb – kap 2 og 3
En udfoldelse af de 7
menighedsbreves aktualitet
ind i enhver tid og ind i
vores tid og vore egne
menighedssammenhænge.
Der er mange måder at
udfolde Johannes
Åbenbaring på; men ingen
er ’lette’. Det kræver flere
undervisningssamlinger for
at kunne præsentere

Litteraturforslag: Leif
Andersens grundige
bibelstudiehæfte ’Et
frihedsbrev – temaer i
Hebræerbrevet’, Lohses
Forlag, 2007.
Litt.: Bibelkommentar til
Johannes Åbenbaring – f.eks.
fra ’Bibelværk for
menigheden’

63. Det nye testamentes
vigtigste persongalleri og
deres plads i Guds
frelseshistorie m.v.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apostlen Peter
Apostlen Filip
Apostlen Thomas
Apostlen Johannes
Apostlen Paulus
Johannes Døber
Maria, Jesu mor
Kvinderne i Jesu følge
Nikodemus
Stefanus
Pilatus
Judas Iskariot
Markus
Timotheus
Barnabas
’Den rige unge mand’
(Matt 19)

•

66. Johannes Åbenbaring –
Guds trøst og hjælp til
menigheden i de sidste
tider (til enhver tid!)
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Litt.: Forskellige
bibelkommentarer til
Johannes Åbenbaring.

67. Efterfølgelse – i Jesu
fodspor

68. Retfærdiggørelsen

temaer og sammenhænge i
bogen.
Der er mange vigtige
temaer i evangelierne om
det at følge efter Jesus.
Det er muligt at lave en
enkelt
bibelundervisningssamling
om emner, - men – det er
også meget oplagt at lave
et forløb - f.eks. 3 til fire
samlinger/undervisningsga
nge om emnet.Emne- og
tekstforslag: (ud fra
Lukasevangeliet!)
1. Kaldelse – Luk 1,1-11
2. Om fjendekærlighed –
Luk 6,27-36
3. Jesu ord om efterfølgelse
– Luk 9,23-27
4. Den rette frygt – Luk
12,1-12
5. Årvågne tjenere – Luk
12,35-48
6. Den snævre port – Luk
13,22-30
7. Zakæus - og den rige
rådsherre – Luk 18,18-27 og
Luk 19,1-10

Temaer:
• Retfærdiggørelse af
tro (f.eks. Rom 3,2131; Rom 4 – i
sammenhæng med
1. Mos 15,1-6 og Gal
3; Rom 5,1-11; Gal
2,16-21; Luk 18,914)
• Den retfærdige skal
leve af tro (Rom
1,17)
• Jesus – min
retfærdighed (Rom
8,1-4; 1 Kor 1,30; 2
Kor 5,16-21
• De frelstes lovsang –
i Es 12
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Litt.: Diverse
bibelkommentarer – f.eks. fra
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses Forlag

•

69. Helliggørelse

70. Retfærdiggørelse og
Helliggørelse 1

71. Retfærdiggørelse og
Helliggørelse 2

72. Den kristne frihed

Retfærdighedens
klædning (Matt
22,1-14) + den
vigtige teologiske
betydning af at
’være i Kristus’
(f.eks. 2. Kor 5,17;
Gal 5,1-6)
Temaer:
• Hvad er
Helliggørelse/kristen
livets vækst? (f.eks.
Rom 6-8; gal 5,1316; Kol 3,1-17)
• Hvordan kæmpe
med/sejre over
synden? (F.eks. Rom
8, Efs 4; Kol 3,1-17)

Flere forskellige veje at gå –
f.eks.:
1) Retfærdiggørelse og
Helliggørelse i Jesu egen
forkyndelse
2) Retfærdiggørelse og
Helliggørelse i Paulus
forkyndelse
3) Retfærdiggørelse og
Helliggørelse – i GT og NT
F.eks. ud fra Rom 3 og Rom
6-8 – undervisning om både
retfærdiggørelse og
helligørelse ’under et’.
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Galaterbrevet er Paulus
’frihedsbrev’; en
gennemgang af
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Litt.: Diverse
bibelkommentarer – f.eks. fra
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses Forlag
Bogforslag:
- ’Hellig hverdag’ – Gene E.
Veith, Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforening
- Hellighed – kristenlivets
tabte dimension’ – af Agne
Nordlander, Credo Forlag
- ’Du er hellig – så vær det!’ –
af Dagfinn Solheim, Lohses
Forlag
Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Hent inspiration i
Bibelkommentar; - f.eks. Leif
Andersens kommentar til
Romerbrevet, Lohses Forlag
- Se også bogforslag til temaet
ovenfor!

Hent inspiration i
Bibelkommentar; - f.eks. Leif
Andersens kommentar til
Romerbrevet, Lohses Forlag –

galaterbrevet vil udfolde
den kristne frihed til fulde!
Forslag til temaer:
• Friheden i/hos
Kristus (f.eks. Joh
8,31-47)
• Frihed fra synden,
døden og loven
(Rom 6-8)
• Den kristne frihed –
i en sum: Gal 5,1 +
Gal 5,13.
• Sand og falsk frihed:
Gal 3-4

eller i bibelkommentarerne fra
’Lohses Bibelværk for
menigheden’.

73. Fadervor – Herrens bøn

Undervisning om livet med
Gud og relationen til Gud –
ud fra Fader vor i Matt 6,913

74. Bøn – det vigtige
omdrejningspunkt i livet
med Gud

Mange veje at gå:
1) Grundlæggende
undervisning om bøn og
bønnes liv:
- Hvad er bøn? Hvorfor
bøn?
- Hvordan bede? Hvordan
holde ud i bøn/finde glæde
og frimodighed i bøn osv.
osv.
2) En mere
bibelundervisende metode:
- Undervise om
bøn/bønnens liv ud fra
evangelierne (Jesu
bønspraksis/Jesu
undervisning om
bøn/mennesker i
bøn/mennesker der møder
Jesus med et bedende
hjerte osv)
- Undervise om bøn ud fra
Paulus’ breve og Paulus
bønspraksis
- Undervise om bøn ud fra
bønnens plads i den første
menighed og i Apostlenes
Gerninger

Litt.: ’Fadervor rundt’ – af
Henrik Laursen (Credo forlag)
- Bibelkommentarer til
Mathæusevangeliet
- Diverse bøger om bøn.
Litt.: Der findes rigtig mange
gode bøger om bøn og
bønslivet! – f.eks.:
- ’Fra Bønnens verden’ – af Ole
Hallesby, Lohses forlag
- ’Bøn frem for alt’ af Oddvar
Søvik, Credo Forlag
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- Vedr. Paulus og hans
undervisning om bøn og hans
egen bønspraksis: ’Et kald til
åndelig fornyelse’ af D.A.
Carson - Logos Media.

75. Jesu ’jeg er’-ord i
Johannesevangeliet

76. Identitet i Kristus

77. Kristus i centrum

78. Døden, opstandelsen og
det evige liv opstandelseshåbet

En gennemgang af alle de
vigtige ’Jeg-er’-ord af Jesus
– set i lyset af Guds
selvåbenbaring i 2. Mos.
3,7-14
Mange vigtige temaer og
aspekter i dette:
- den vigtige sondring
mellem ’at være’ (at være
i/hos og hvile i
Kristus/nåden) og ’at gøre’
– (at leve livet som kristen –
på nådens fundament –
med et klart påbud om at
leve som kristen). Det sidste
fordrer det første!
- ’Kristus i mig, for mig
gennem mig’
- På en gang synder og
retfærdig
- ’I Kristus’ – ’Kristus i mig’
- Nyskabt i Kristus – mit
sande
- ’Mit selvbillede – som
kristen’
- ’Vov at være den du i
Kristus er’
– Kristus i centrum - korset i
centrum – den tomme grav
i centrum – Den levende
Herre og Frelser i centrum –
Livet i og med Kristus i
centrum osv.
- En bibelundervisning, som
f.eks. følger et
evangelieskrifts
præsentation af, hvem
Jesus er og hvordan han
åbenbarer sig selv og sin
hele identitet; og med fokus
på højdepunkterne i Jesus
jordiske virke osv.
- Tekstforslag:
Johannesevangeliet eller
Markusevangeliet som
’tekstleverandør’
Vi tror på … kødets
opstandelse
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Litt.: Kommentar til
Johannesevangeliet – f.eks.
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses Forlag
Litt.: Der findes mange gode
bøger, som kan inspirere ind i
dette – her blot et par forslag:
- ’Da skal jeg kende’ – af Jakob
Kofod-Svendsen og Peter Søes,
Credo
- ’Bag billedet’ – af Magnus
Malm, Boedal
- ’Hellighed’ af Agne
Norlander, Credo
- ’Efterfølgelse’ af Dietrich
Bonhoeffer, Credo

Litt.: (hvis Markusevangeliet
vælges):
’Kongen’ af Timothy Keller

Litt.: Kommentar til 1
Kortinterbrev – f.eks. fra
’Bibelværk for menigheden’,

Tekstforslag: 1 Kor 15 – evt.
med udblik til andre vigtige
tekster og det kristne
opstandelseshåb (f.eks. 1
Thess 4,13-18)

79. Himmel og Helvede –
frelse og fortabelse

80. Himmel og Helvede –
hvordan kan en kærlig
Gud lade nogen gå
fortabt?

Mange veje at gå i dette:
1) F.eks. ud fra et af
evangelierne, hvor der
fokuseres på de passager
hos Jesus i det pågældende
evangelium, hvor Jesus
fokuserer på det store
enten-eller, og hvor Jesus
tematiserer
indenfor/udenfor – f.eks. i
hans opgør med farisæerne
og i hans udfoldelse af
Gudsriget og det at være
med/ikke med.
2) Ud fra Paulus’
forkyndelse
3) Ud fra GT og NT generelt
– mange forskellige tekster
om frelse og fortabelse i
helbibelsk perspektiv
Et vigtigt apologetisk tema,
som mange bakser med i
tiden.
Bibeltekster: Se i
litteraturen – især hos Tim
Keller og Claus Tøndering.

81. Fortabelsens virkelighed
– frelsens mulighed

Vigtige temaer:
- Fortabelsen – ikke til at
holde ud at tænke på …
- Fortabelsen – må drive
mig til mission
- Fortabelsen ct.
Forkyndelsen om ’alles
frelse’; det vigtige i at
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Lohses forlag – eller fra Credocommentaren.
- Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)
Litt.:
- ’Frelse og fortabelse –
historisk og aktuelt belyst’ –
diverse forfattere (Forlaget
Semikolon (DBI og MF)

Litt.:
- ’Gud for skeptikere’ af
Timothy Keller, Credo Forlag –
kap. 8
- ’Helvede og en kærlig Gud’ –
af Claus Tøndering, Lohses
Forlag
- ’Med god Grund’ af Stefan
Gustavsson (afsnittene, som
handler om ondskabens
problem – kap 9: (Hvis Gud
findes, er han en djævel!’)
Litt.:
- ’Frelse og fortabelse –
historisk og aktuelt belyst’ –
diverse forfattere (Forlaget
Semikolon (DBI og MF)

82. Jesu syv korsord

forkynde sandt om
fortabelsens forfærdelige
virkelighed
- Fortabelsens gru – frelsens
fryd
Undervisning ud fra de ord,
som Jesus udtalte fra
korset:
1) "Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt
mig."(Matt 27,46 & Mark
15,34) (Sl 22)
2) "Fader, tilgiv dem, for de
ved ikke, hvad de gør." (Luk
23,34)
3) "Sandelig siger jeg dig: I
dag skal du være med mig i
Paradis." (Luk 23,43)
4) "Fader, i dine hænder
betror jeg min ånd." (Luk
23,46)
5) "Kvinde, dér er din søn."
- "Dér er din mor" (Joh
19,26 f.)
6) "Jeg tørster." (Joh 19,28)
(Sl 22,16)
7) "Det er fuldbragt."(Joh
19,30)

Litt.: Bibelkommentarer –
f.eks. ’Bibelværk for
menigheden’, Lohses Forlag.
- ’Det er fuldbragt –
refleksioner over Jesu syv
korsord’ af H.E. Nissen, Logos
Media.

Gammel Testamente:
Tema/emne
83. Den bibelske historie:
• Skabelse og syndefald
• Urhistorien
• Patriarkernes historie –
fra Abraham til Josef
• Israel – fra slaveri til
udfrielse og indtoget i
det forjættede land Moses
• Indvandringen
• Dommertiden - frafald
• Kongetiden – storhed og
fald – frafald og afguderi

Bibeltekst(er)/Kort
beskrivelse
•
•
•
•

•
•
•

1 Mos 1-3
1 Mos 1-11
1 Mos 11,27 til
50,26
2 Mos til og med 4
Mosebog – i
hovedtræk

Josvabogen
Dommerbogen
Samuel til og med 2.
Kongebog
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Litteratur/inputs
Metodeforslag: (der er virkelig
mange måder at gøre det på!)
Forslag: Fortæl bibelhistorie –
med nedslag i de vigtige
bibelhistoriske pointer i
frelshistorien – og i vigtige
hændelser, som kan
perspektiveres ind i vores liv
og ud til hele frelseshistorien
(det er altid vigtigt, at det, vi
arbejder med også kommer til
at blive set i lyset af Kristus og
hans frelse!)

•

•
•

Eksiltiden –
landflygtighed nyorientering

•

Efter eksilet genopbygningen
Profeternes tid og virke –
i kongetiden

•

Daniels bog,
Jeramias’ bog,
Ezekiels bog (de
historiske afsnit
m.v.)
Ezras og Nehemias
bog

•

Esajas’ bog, Hoseas
bog, Joels bog,
Amos bog, Obadias
• Profeternes tid og virke –
bog, Jonas’ bog,
under eksilet og
Mikas bog, Nahums
efterfølgende
bog, Habakkuks bog,
Sefanias’ bog
• Daniels bog,
Jeremias’ bog,
Ezekiels bog,
Haggajs bog,
Zakarias’ bog,
Malakias’ bog
84. Livet med Gud – i GT’s
Tekstforslag: Tekster fra:
Litt.: Bibelkommentarer –
lys:
f.eks. ’Bibelværk for
• Salmernes bog; Jobs menigheden’, Lohses Forlag
• Bøn og tilbedelse –
bog, Klagesangene
anfægtelse, tvivl, lidelse i
• Prædikerens bog,
GT
Ordsprogenes bog
• Livsvisdom og etik/moral
• Profetskrifterne
i GT
(f.eks. Jeremias bog,
hvor Jeremias
indimellem træder
meget personligt
frem i sin
frustration, afmagt
m.v.)
85. Det gamle testamentes
Der vælges en bibelsk person,
• Samuel
vigtigste persongalleri og
som undervisningen knyttes
• Job
deres plads i Guds
op på – i sammenhæng med
• Elias
frelseshistorie m.v.:
personens plads i Guds
• Elisa
historie – og som et
• Kong Saul
spejlbillede for os her og nu i
• Adam
• Kong David
vores liv og samtid osv.
• Eva
• Kong Salomon
• Patriarkerne (Abraham,
• Kong Josias
Metodeforslag:
Isak og Jakob)
• Kong Ezekias
Undervisningen bygges op
• Josef
• Rut
omkring den bibelske persons
• Moses
• Esther
liv, og underviseren følger
• Josva
• Daniel
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•
•
•
•
•
•

Rahab
Debora
Gideon
Barak
Samson
(Fortsættes i næste
spalte!)

86. Josias – reformator i en
mørk tid

87. Abraham – troens far

88. Kong Davids liv og
historie – i samspil med
vigtige salmer, skrevet af
David

89. Prædikerens Bog

90. Esajas’ bog – Esajas som
GT’s vigtigste
evangeliske forkynder; de mange vigtige temaer
og aspekter i Esajas’ bog

•
•
•
•
•

Jeremias
Esajas
Zerubabel
Ezra
Nehemias

Tekstforslag: 2 Kong 22,1ff
Metodeforslag:
Bibelfortælling,
perspektivering og
applicering ind i vore tid og
vores liv
Tekstforslag: 1. Mos 12-15,
1. Mos 17, 1. Mos 22, Rom
4, Gal 3, Hebr. 11,17-19
Metodeforslag:
Bibelfortælling,
perspektivering og
applicering ind i vore tid og
vores liv
1. og 2. Samuelsbog +
Davidssalmer skrevet ved
konkrete historiske
begivenheder: F.eks. Sl. 51
og Sl 60 og Sl 63 og Sl. 142.
Metodeforslag:
Bibelfortælling,
perspektivering og
applicering ind i vore tid og
vores liv
Vigtige temaer fra
prædikerens bog

personen og gør personens liv
levende via fortælling og
applicering ind i vores liv og
hverdag.

Se mere om metode i
rubrikken ovenfor!

Se mere om metode i
rubrikkerne ovenfor

Litt.: bibelkommentar – f.eks.
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses Forlag

Litt.: Bibelkommentar til
Prædikerens bog – f.eks.
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses forlag.
Vigtige temaer i Esajas bog Div. Bibelstudiepjecer om
(kan ikke nås på én
Esajas bog – se udvalget hos
bibeltime). Temaforslag –
Lohses Forlag!
kun et forslag, der er
’Esajas bog’ – i
mange muligheder!:
kommentarserien ’Bibelværk
• Kun Gud er Gud – og for menigheden’, Lohse
god (fx Es 40,1-31)
• Modsætningernes
mand –
Jesus/Herrens
lidende tjener – Es
40,3; Es 42,1-9;
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91. Hovedtemaer i Ezekiels
bog

92. Gennemgang af GTsalmer – aktualiseret ind
i vores liv og
nutidsvirkelighed

49,1-6; 50,4-9;
52,13-53,12
• Guds Immanuel –
’Gud er med os’ =
Jesus – Es. 7-12
• Gud skaber endnu
(fx Es 43,18-25;
49,14-19; 54,11-12)
• Men I ville ikke (kap
30,1-17)
• Den omvendte
verden – Es 55,1-13
• Hvor bor Gud? Es
57,14-21
• Se, din frelse
kommer – Es 62
• Den nye himmel og
nye jord. Frelse fra
fortabelsen – (fx Es
12; Es 60,15-61,411; 65,17-25; 66,1824
Et vigtigt profetskrift, som
har mange stærke
dagsaktuelle temaer – til
bibelundervisning (både til
en enkelt bibeltime – eller
til en undervisningsrække)
Der kan vælges en eller to
salmer til en enkelt
bibelundervisningssektion;
- eller – der kan laves en
undervisningsrække over
en række GT-salmer, som
kommer vidt omkring i
troens liv og
erfaringsverden m.v.
- Det er nærliggende at
fokusere på kendte salmer
(f.eks. Sl 1, 2, 8, 22, 23, 103,
139), - men – det er også
meget givende f.eks. at lave
et forløb af mere ukendte
salmer, hvor man
nogenlunde når hele vejen
rundt om det spektrum, der
er i salmernes bog
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Søg inspiration i
bibelstudiehæfter (f.eks. Arne
Pedersens pjece ’Med håb
mod håb’, Credo forlag, 1999 –
eller Ole Andersens pjece
’Ezekiels profetier’ 2003;
bibelkommentarer
Litt.:
- Bibelkommentarer til
Salmernes bog – f.eks. fra
’Bibelværk for menigheden’
(meget kortfattet) – eller fra
’Credokommentaren’ (meget
mere omfattende!)

(Hymner, klagesalmer,
takkesalmer, bodssamler
osv). En varieret palet
kunne f.eks. være Sl. 63,
77, 99, 109, 119, 130, 131.

Troslære-temaer – gerne
med fokus på
bibelundervisning:
Tema/emne
93. Trosbekendelsen –
indhold og betydning

94. Vores evangelisklutherske kirkes
trosbekendelser –
historisk set og
aktualiseret

95. Luthers lille
Katekismus/Katekismus
updated

Bibeltekst(er)/Kort
beskrivelse

Litteratur/inputs

Undervisning om
trosbekendelsens hvad og
hvorfor og hvorfra osv
(trosbekendelse vs.
Bibelens autoritet)
(trosbekendelsen som
’landkort’ og bibelen som
’landskabet’)
(trosbekendelsens ophav og
tilblivelse)
En gennemgang af
trosbekendelsens led og
indhold – incl. forsagelsen
En mere kirkehistorisk og
dogmehistorisk
undervisning, hvor der
fokuseres meget mere på
de kirkehistoriske
diskussioner m.v., som førte
til de trosbekendelser, som
vi står med i dag. Nogle af
de vigtige dogmekampe,
som vi ser i
trosbekendelserne:
- ’Kampen om’ at fastholde
treenigheden
- ’Kampen om’ at fastholde
Jesu to naturer helt og fuldt
- ’Kampen om’
retfærdiggørelse af tro
alene
Undervisning ud fra
’Kateksimus updatet’ –
troens fundamenter ud fra

Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening) – eller –
’Vi tror’ af Jørgen Hedager
Nielsen (Lohses forlag) ->
meget lettilgængelige afsnit
om
Trosbendelsen/trosbekendelse
rne i Folkekirkens regi.
Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening) – eller –
’Vi tror’ af Jørgen Hedager
Nielsen (Lohses forlag) ->
meget lettilgængelige afsnit
om
Trosbekendelsen/trosbekende
lserne i Folkekirkens regi.
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Der findes et væld af
undervisningsinspirationsmate
rialer på hjemmesiden:
www.katekismusinspiration.dk

96. Nådemidlerne – de 5
b’er

97. Sakramenterne – dåb og
nadver

98. Dåben – i alle dens
aspekter

99. Nadveren – i alle dens
aspekter

Luthers lille katekismus i
den opdaterede version
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Undervisning om
sakramenterne – og om
både dåben og nadveren – i
et samlet forløb.
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Undervisning om dåben –
og dåbens betydning og
sammenhænge (GT og NTsammenhænge)

Undervisning om Nadveren
– nadverens betydning og
sammenhænge (GT og NTsammenhænge)
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Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Litt.: Der findes en del gode
bøger om dåben! F.eks.:
’Livets vand – om dåben’ af
Flemming Baatz Kristensen,
Credo Forlag.
Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)
Litt.: Der findes en del gode
bøger om nadveren! F.eks.
’Levende brød – om nadveren’
af Filip Christensen, Lohses
Forlag.
Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

100.
Tro – hvad er tro –
hvordan ser troen ud …
osv

101.

Omvendelse

102.
Tro, tvivl,
anfægtelse og
frelsesvished

- Nogle mulige temaer:
• Hvad er tro? (f.eks.
Joh 6,30-58; Hebr
11,1-3)
• Hvordan tro? (f.eks.
Rom 10,14-17; Joh
6,41-51)
• Tro på hvad? (f.eks.
Joh 3,14-21; Rom
1,16-17)
• Troens tillid – troens
lydighed – troens
afhængighed –
troens …
• Troens hvilepunkter
(’Jeg så på troen, og
troen svandt – jeg så
på Jesus og troen
vandt’ … osv)
• …
Nogle temaer:
• Hvad er
omvendelse? (f.eks.
Mark 1,14-15; Luk
19,1-10; 2 Kor
12,19-21)
• Omvendelsens
nødvendighed
(f.eks. Es 30,15;
Matt 4,17; Matt
23,37-38; Luk 13,15; Matt 3,1-12)
• Omvendelse – Guds
værk alene (f.eks.
Jer 7,14; Es 6,8-10;
Joh 3,1-21)
• Sand og falsk
omvendelse (f.eks. 2
Kor 7,8-12; ApG 8,525)
• Den daglige,
omvendelse/opgøre
t med synden (f.eks.
gal 5,13-26)

Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff

Litt.:
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Bogforslag: ’Kristen mellem
kaos og tryghed’ af Jens Ole
Christensen, Logos Media

Litt.:
- ’Guds barn eller barnebarn?’
af Leif Kristiansen, Lohses
Forlag
- ’Kristen mellem kaos og
tryghed’ af Jens Ole
Christensen, Logos Media

(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
103.
Syndsforladelse/til
givelse

104.
Livet – i, hos og
med Kristus

Nogle temaer:
- Bekendt og tilgivet synd
(f.eks. 1 Joh 1,5-10)
- Gud tilgiver (F.eks. Salme
25, Sl 51, Sl 103; Joh 8,1-11;
Mark 2,1-11)
- Gud ønsker at tilgive
(f.eks. Es 1,18-20; Jer 31,3137)
- Kun Gud kan tilgive (f.eks.
Matt 9,1-8)
- Guds tilgivelse hænger
uløseligt sammen med
forligelsen med Gud og
soningen af alt synd på
korset (gælder for synd i
fortid, nutid og fremtid)
(F.eks. Rom 5,1-11)
- Bespottelsen mod
Helligånden; den synd der
ikke er tilgivelse for (Matt
12,22-32)
- Tilgiv hinanden ubetinget(f.eks. Matt 6,915, Matt 18,21-35)
Temaer:
- Jesus som Livet med stort
’L’, det sande liv findes i
livet i og med Kristus (f.eks.
Joh 14; Joh 6,22ff; Joh Åb
21,5-8)
- Livet i lyset (F.eks. 1. Joh
1)
- Livet i Kristus (f.eks. Kol 2
– især Kol 2,6-15; Kol 3,117)
- Det kristne liv/livet som
kristen med Kristus og i
Kristus (f.eks. Rom 12-16;
Kol 3,1-17; Fil 3,7-11; Gal
5,13 til 6,10)
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- ’Kristen mellem kaos og
tryghed’ af Jens Ole
Christensen (Credo forlag)
- ’Barn af himmel barn af jord
– Anfægtelse – en kristens
livsvilkår’ af Filip Christensen,
Credo Forlag
Litt.:
Se f.eks. om tilgivelse i Gunnar
Elstads bøger i serien ’tag jer
af hinanden’ – f.eks. i bog 2
’Livshistorie og følelser’ –
tillæg B side 195. Gunnar
Elstad skriver dog mest ud fra
en sjælesørgerisk vinkel!
- brug bibelkommentarer –
f.eks. ’Bibelværk for
menigheden’, Lohses Forlag.

Litt.: Bibelkonkordans – plus
bibelkommentarer – f.eks.
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses forlag:
Bogforslag: ’Livet: Kristus’ af
C.A. Carson, Credo Forlag
(Bogen er skrevet ud fra
Flilipperbrevet, og er rigtig
god, hvis emnet skal belyses
ud fra Filipperbrevet!)

105.

Bevarelse i troen

Tekstforslag: Joh Åb 3,7-13;
Judasbrevet vers 17-25.

Brug bibelkommentarer –
f.eks. ’Bibelværk for
menigheden’, Lohses Forlag

106.
Kirken – Guds kirke Temaforslag:
og menighed på jord
- Hvad er kirken for en
størrelse
- Hvad er sammenhængen
mellem ’Guds/Kristi kirke’
og ’Guds rige’; Guds rige
som er usynligt til stede i
verden (og i kirken)
- Hvad definerer kirken?
Kirkekendetegnene (Luther)
- Hvad er ’den sande kirke’?

Litt.:
- ’Jordens største under’ af
diverse forfattere, Credo
Forlag.
- ’Menigheden i bibelsk
perspektiv’ af Jan Bygstad,
Luthersk Missions Bibelskoles
Elevforening.

107.

Forfølgelser ude i landene
og kirkerne
Forfølgelse … i min hverdag
Incl. klimaproblematikken
og det kristne syn på
forvalteransvaret ind i dette
m.v.
Fokus på det vigtige i at give
…

Litt.: Søg f.eks. inspiration på
Åbne Døres hjemmeside.

110.
Trospraksis – bøn
og andagtsliv og
bibellæsning

Der findes mange
materialer og ressource
omkring bibellæsning hos
Bibellæserringen: blr.dk

111.
Trospraksis – i
tjeneste for Gud og
næsten og verden (incl.
diakoni)
112.
Næstekærlighed –
omsorg for næsten –
’pligten at elske’

Se forslag til bibeltekster i
litterurforslagsbogen!

Rækken af bøger om bøn er
lang. Her skal blot nævnes:
’Fra bønnens verden’ af Ole
Hallesby – og – ’Bøn frem for
alt’ af Oddvar Søvik
Litt.: Bog om diakoni: ’At give
det videre’ – af Heine
Holmgaard (Lohses forlag)

113.
Trospraksis – livet i
efterfølgelse i Kristi
fodspor

Mange passager af Jesus
om ’efterfølgelsens vilkår’ –
i de tre synoptiske
evangelier – f.eks. Luk 9,2327; Luk 9,57-62; Luk 14,2535.
F.eks.Matt 5,13-16; Matt
10,5-42; Matt 16,24-28;
Matt 20,20-28.

Den forfulgte kirke

108.
Skaberværket og
forvalteransvaret – dags
dato!
109.
Givertjeneste – i
praksis

114.
Trospraksis –
discipelskab og
modkultur

F.eks. ud fra Joh 13-15

34

Litt.: Materialet: ’Giv dig rig’ –
incl. bogen fra projektet: ’Tak
for lån’, Lohses Forlag)
Litt.: Bogen: ’Spar op i himlen’
af Randy Alcorn, Credo Forlag

Litt.: Bibelkommentarer til
Johannesevangeliet – f.eks.
’Bibelværk for menigheden’,
Lohses Foralg
Litt.: ’Efterfølgelse’ – af
Dietrich Bonhoeffer (svær men
meget vigtig givende bog!)

Litt.: ’Efterfølgelse’ – af
Diectrich Bonhoeffer (svær

115.
De to regimenter –
det åndelige og det
verdslige regimente

116.
Livet i kald og
stand
117.
Livet under Guds
omsorg og ledelse

Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
Se bibeltekstforslag i
litteraturforslagsbogen!
Se bibeltekstforslag i
litteraturforslagene!

118.
Livet ifølge Guds
vilje – de 10 bud

Udlægning af de 10 bud –
bud for bud – ud fra 2 Mos
20,1ff

119.
Hvordan kan en
god Gud tillade lidelse?

’Lidelsens problem’ –
apologetisk set.

120.
Livssmerte –
livshåb – lidelsens
udfordringer og
muligheder

Lidelsens mange spørgsmål
og smerter

121.
Kristen i
menigheden – Kristi
legeme i funktion

F.eks. ud fra 1. Kor.
Det kristne fællesskab – en
levende organisme og et
levende, dynamisk
fællesskab.
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men meget vigtig givende
bog!)
Litt.: - f.eks. bogen ’Martin
Luthers teologi’ af Carl Fr.
Wisløff, Luthersk
Missionforenings bibelskoles
Elevforening.

Litt.: ’Evangeliet genopdaget’ –
af Gene Veith (Credo forlag)
Litt.:
- ’Ledetråd – om Guds ledelse’
af Sinclari B. Ferguson, Credo
Forlag
- ’Hvordan leder Gud?’ af
Oliver R. Barclay, Credo Forlag
Litt.:
- søg inspiration f.eks. på
hjemmesiden:
katekismusinpiration.dk.
- ’Kristen etik’ af Aksel ValenSendstad, Lohses forlag
Litt.:
- ’Gud for skeptikere’ af
Timothy Keller, Credo Forlag –
kap 2.
- ’Med God Grund’ af Stefan
Gustavsson, Credo Forlag –
kap. 9
- ’Gud, hvorfor sover du?’ – af
Leif Andersen (Lohses Forlag)

Litt.: ’Gud, hvorfor sover du?’
– af Leif Andersen (Lohses
Forlag)
’I smelteovnen’ – af Timothy
Keller (Credo Forlag)
Litt.: Kommentar til 1.
Korintherbrev
’Nådegaverne’ af Carsten
Korsholm Poulsen (Lohses
Forlag)

122.
Tjeneste og
nådegaver
123.
Menighedens
ledelse
– praktisk
og åndeligt lederskab

124.
Den kristne
forkyndelse
- et myndigt lægfolk

125.
Den kristne
forkyndelse
- sand og sund
forkyndelse – historisk
og her og nu (f.eks. lov
og evangelium osv.)
126.
Det kristne
fællesskab –
Kristuslegemet/vintræet
og grenene

127.
Kristen etik
(seksual-etik, medicinsk
etik, abort, alternativ
behandling, osv)
128.

Seksualitet

Mange veje at gå
tekstmæssigt – både via
Jesu tale om lederskab i
evangelierne og hos Paulus
– f.eks. i Korintherbrevene
og i Efeserbrevet.
Hent inspiration i en
Troslære (f.eks. ’Jeg ved på
hvem jeg tror’ af Wisløff
(Logos) – eller – ’Kristen
troslære’ af Aksel ValenSendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind
Andersen (LMH’s
elevforening)
- Udrustning af ’det
myndige lægfolk’ til at
forholde sig til forkyndelsen
med årvågenhed og sund
dømmekraft osv

Litt.: ’Nådegaverne’ af Carsten
Korsholm Poulsen (Lohses
Forlag)
Litt.: ’At lede mennesker’ – af
Henrik Nymann Eriksen og
Sven Madsen (Credo forlag)
’Lederen – boss eller tjener’ –
af Ingolf Henoch Pedersen
(Credo Forlag).

Litt.: Der findes en del bøger
skrevet til forkyndere og om
forkyndelse!
- f.eks. ’Prædikerens håndbog’
– af Henrik Højlund, Lohses
Forlag
Litt.: Bibelkommentarer –
f.eks. ’Bibelværk for
menigheden’ – Lohses forlag.

Bibeltekster:
- f.eks. 1. Kor 12 og Joh 15
Hvad er det kristne
fællesskab?
Hvad får vi i det kristne
fællesskab?
Hvad er vores plads i det
kristne fællesskab?
Hvad betyder ’de helliges
samfund’?
Hvad er og skal de kristnes
forhold være til hinanden
og til ’verden uden for’?
Brug fagpersoner – folk som Litt.:
har specialviden og
- ’Kristen etik’ – af Aksel Valenarbejdet i dybden med
Senstad, Lohses Forlag.
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som Litt.: Der findes megen
har specialviden og
litteratur om seksualitet!
36

129.
Køn og identitet –
mand og kvinde

130.
Køn og Identitet
- kampen om kønnet,
kønsforvirring m.v.
131.
Ægteskab og
samliv

132.

Singleliv

133.

Familieliv

arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.

Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
136.
Bibelsk arkæologi
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
137.
Trosforsvar/apolog Brug fagpersoner – folk som
etik
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
138.
Livs- og troshjælp – Brug fagpersoner – folk som
den vigtige sjælesorg
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
139.
Hverdagssjælesorg Brug fagpersoner – folk som
– for enhver kristen
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.

Litt.: Der findes megen
litteratur om køn og identitet!

Litt.: ’Kampen om kønnet’ af
Mikkel Vigilius (Nyt Livs Forlag)
’En langt bedre vej’ af Jacob
Munk (Credo Forlag)
Der findes megen litteratur om
ægteskab og samliv!

Litt.: ’Jesus var single’ af Line
A. Reckweg (Lohses Forlag)

Litt.: Der findes megen
litteratur om Familieliv – f.eks.
hos ’Indre Missions
familiearbejde’:
familiearbejde.dk

134.
De forskellige
kristne konfessioner –
historisk set og ’her og
nu’
135.
Kirkehistorie
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Litt.: Diverse bøger af Stefan
Gustavsson, Credo forlag - og
Timothy Keller, Credo Forlag
Litt.: Gunnar Elstads 4 bøger
om sjælesorg i serien ’Tag jer
af hinanden’ – Logos Media.
Litt.: Gunnar Elstads 4 bøger
om sjælesorg i serien ’Tag jer
af hinanden’ – Logos Media.

140.
Bibellæsning og
bibelbrug

Mange aspekter i dette:
- Undervisning om bibelen,
bibelens indhold, bibelens
tilblivelse og troværdighed
m.v.
- Undervisning om
bibelbrug og hjælp til
bibellæsning og
bibellæserudbytte
- Undervisning om
bibelbrug individuelt, i
grupper og i
menighedsfællesskabet
m.v.
141.
Det myndige
- Det myndige lægfolks
lægfolk – det almindelige betydning og indhold –
præstedømme
bibelsk set
- Det myndige lægfolks
opgaver og ansvar osv

142.
Lovsang – med
hjerte, mund og hænder

Andre temaer – i bibelsk
lys:
Tema/emne
143.
Kvinder i bibelen

144.
Stress og
udkørthed – i bibelsk lys

145.
Forskellige
livssituationer – i bibelsk
lys

Hent inspiration i en Troslære
(f.eks. ’Jeg ved på hvem jeg
tror’ af Wisløff (Logos) – eller –
’Kristen troslære’ af Aksel
Valen-Sendstad (Lohse)– eller
’Troslære’ af Øivind Andersen
(LMH’s elevforening)

Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.

Bibeltekst(er)/Kort
beskrivelse
•

Litteratur/inputs

De vigtigste
kvindeskikkelser i
bibelen
• De vigtigste
kvindelige
forbilleder i bibelen
• Kvinder i tjeneste i
bibelen
Brug fagpersoner – folk som Litt.: Bibelstudiehæftet ’Stress’
har specialviden og
af Carsten Korsholm Poulsen
arbejdet i dybden med
m.fl. (Lohses Forlag)
emnet/emner.
Mange mulige temaer i
dette – f.eks.
- vi er vidt forskellige som
mennesker
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146.
Kropslig
Gudstjeneste – sund
kropslighed
147.
Kristen i
samfundet

148.
Helbredelse og
undere – dengang og nu.

149.

Tro og erfaring

150.
Korsteologi vs.
herlighedsteologi

151.
Fri i Kristus –
forpligtet i Kristus

- vi er forskellige steder på
livsvandringen –
aldersmæssigt
- Vi er forskellige steder på
trosvandringen
- Vi står i vidt forskellige
situationer (livskriser osv)
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Bibelsk gennemgang af,
hvordan Gud arbejder
underfuldt og bryder ind i
historien – dengang og nu;
- undervisning om Jesu brug
af undere
- undervisning om
nådegaven til at helbrede
og det at bede om
helbredelse m.v.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Et vigtigt tema, som meget
handler om sund
åndelighed
Brug fagpersoner – eller
folk som har specialviden,
og/eller som har arbejdet i
dybden med emnet/emner.
Undervisning om
Litt.: Bibelkommentarer –
sammenhængen mellem at f.eks. ’Lohses Bibelværk for
være ’fri i Kristus’ og
menigheden, Lohses Forlag.
samtidig helt bundet til
Kristus og hans hele vilje.
- Tekstforslag: Matt 7,15-27
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152.
Din plads – i Guds
historie og plan

Undervisning om den
unikke plads, som vi hver
især har i Guds historie.
- Tekstforslag: F.eks. Sl 139

153.
At være ung – i
bibelsk lys

Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
154.
At være barn – i
Brug fagpersoner – folk som
bibelsk lys
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
155.
At være hustru og Brug fagpersoner – folk som
mor – i bibelsk lys
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
156.
At være ægtemand Brug fagpersoner – folk som
og far – i bibelsk lys
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
157.
Ægteskabet under Brug fagpersoner – folk som
pres – i bibelsk lys
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
158.
Ægteskab,
Brug fagpersoner – folk som
skilsmisse og gengiftning har specialviden og
– i bibelsk lys
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
159.
Kristen – i et
Undervisning om
materialistisk samfund; - forvalterskab i tiden, som vi
simple living – sand og
lever i – fokus på
sundt forvalterskab
udfordringer og muligheder
osv.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
160.
Tiden vi lever i – i
bibelens lys

Mange forskellige temaer
og fokusområder her- f.eks.
- klimaudfordringerne
- kønsdebatten
- udfordringerne fra det
konstruktionistiske livssyn
- nyateismens udfordringer
- forbrugersamfundets/
individualismens/
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Litt.:
- Hvad vil du med mit liv,
Gud?’ – af Lars Jensen, Credo
Forlag
- ’Guds veje’ – af Derek Tidball,
Lohses Forlag

161.
Skyld og skam – i
bibelsk lys og i samtiden

162.
Den ’konfortable’
kristendom – vs. sand
discipelskab og
efterfølgelse

163.
Kristendommen – i
mødet med andre
verdensbilleder og
livstolkningsmodeller
164.
Det kristne
gudsbillede – i dialog
med andre gudsbilleder
og religiøse
tolkningsrammer
165.
Kristendom – i
forhold til andre
religioner – f.eks. Islam

166.
Vejen frem – i en
åndelig forvirret tid

167.
Målrettet liv –
målrettet hverdag

168.
arv

Den rosenianske

169.

Den lutherske arv

præstationssamfundets
udfordringer
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Undervisning om et
nødvendigt opgør i tiden!
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Kristendommen – set i
forhold til andre
religioner/religiøse
systemer
Kristendommen – set i
forhold til andre religiøse
verdensbilleder
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
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170.

Børn og Gud

Brug fagpersoner – folk som
har specialviden og
arbejdet i dybden med
emnet/emner.
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