
                                                     
 

 
CROC #22 – 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 

”Metoder til bibellæsning”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”How to bible” 
 

 
 
 
 Check ind 

- Runde: Hvornår læste du første gang i Bibelen? Og hvornår har du senest læst i Bibelen? 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs 2 Tim 3,13-17. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om:  

1. Hvorfor er det ifølge disse vers vigtigt at læse i Bibelen? 
2. Bibelen kan ”give visdom til frelse, ved troen på Kristus Jesus”. Hvordan forstår I den 

sætning? 
3. Hvad kan Bibelen ellers bruges til, ifølge teksten? 

 
 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt. 
 - Tal om: 

1. Gennemgå de forskellige metoder én for én, og del med hinanden, hvad I tænker om 
dem. 

2. Er der andre metoder end dem der nævnt i teksten, som I kan komme i tanke om?  
3. Hvad er jeres egne erfaringer med bibellæse-vaner? 
4. Er der en af metoderne, som I godt kunne tænke jer at prøve af? Aftal nogle mål for 

jeres bibelvaner med hinanden! 
  
 Check ud 

- Runde: Hvad tager du med fra denne CROC? Skal du tage praktisk skridt inden næste gang, 
eller er der ny viden der skal bundfælde sig?  
-Der er nogle der siger, at det skulle tage 66 dage at få en vane. Det er ca. to måneder. 
Hvordan kan I hjælpe hinanden over de næste to måneder, til at få startet en ny vane? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 
 
Find i øvrigt flere råd til bibellæsning på lmu.dk/råd 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/how-to-bible/metoder-til-bibellaesning

