
Luk op for Guds ord. Om 
bibelsyn og bibellæsning



Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til 
vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som 

hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

2 Tim 3,16–17
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Skabelsen Den nye jord



Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til 
fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til 

os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved 
hvem han også har skabt verden.

Heb 1,1–2

Skabelsen Den nye jord



Skabelsen Den nye jord

Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når 
de profeterede om den nåde, som I skulle få; de grundede nemlig over, 
hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede 

på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der 
skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men 

jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af 
dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet –

alt det, som englene begærer at få indblik i.

1 Pet 1,10–12



Skabelsen Den nye jord



For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. 
Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men 
på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen 

selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til 
den frihed, som Guds børn får i herligheden.

Rom 8,19–21
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Opsummering

1. Mange forskellige bøger i Bibelens bibliotek – men én stor historie

2. Jesus Kristus i centrum

3. Bibelhistorien er forkyndelse



Praktiske råd

1. Stil spørgsmål

a) Hvor er vi henne i Guds frelseshistorie? Hvad kommer før, og hvad 
kommer efter?

b) Hvad fortæller denne beretning om os mennesker?

c) Hvad fortæller den om Gud?

d) Hvad skal jeg lære af denne tekst?



Praktiske råd

1. Stil spørgsmål

2. Brug tid – hellere lidt end ingenting



Praktiske råd

1. Stil spørgsmål

2. Brug tid – hellere lidt end ingenting

3. Læs med andre

Fx DBI’s “Din Bibelundervisning Online”



Praktiske råd

1. Stil spørgsmål

2. Brug tid – hellere lidt end ingenting

3. Læs med andre

4. Brug hjælpemidler


