
                                                     
 

 
CROC #27 – 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 

”Hvad kan jeg bruge nadveren til?”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Ritualer” 
 

 
 
 
 Check ind 

- Runde: Fortæl hinanden om et ritual I har. F.eks. en bestemt morgen/aften-rutine, noget I 
gør før en vigtig kamp eller inden I skal op til eksamen. 

 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Matt 26,17-29. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om: 

1. Hvis I selv havde været til stede, f.eks. som en af disciplene, hvordan tror I så, I ville 
have oplevet situationen? Beskriv gerne stemninger, dufte, følelser, dagsordener. 

2. Hvilken betydning har nadveren mon fået for disciplene, efter at Jesus er gået bort? 
3. Tal om, hvad det kan betyde, når Jesus siger, at vinen er hans blod, pagtens blod, som 

udgydes for mange til syndernes forladelse. 
 
 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt. 
 - Tal om: 

1. Hvad betyder nadveren for jer? 
2. Kan du opleve, at det er svært at tro på, at Gud vil have fællesskab med dig? Er der 

konkrete situationer, hvor du synes, det er svært? 
3. Hvordan kan nadveren være en hjælp, når vi tvivler på, at Gud vil have fællesskab 

med ham? 
4. Hvornår og hvordan er du livgiver? 

  
 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?  
Nikolaj har skrevet nogle konkrete ting op i artiklen, som man kan minde sig selv om på en 
grå onsdag. Skriv dem evt. ned på mobilen, og mind dig selv om det, mindst en gang i løbet af 
ugen.  
- Bed for de ting, der er blevet delt. 

 
 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/ritualer/hvad-kan-jeg-bruge-nadveren-til

