
KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT
Materiale knyttet til Katekismus Updated
Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

1
3

Studieoplæg 8: Guds ord
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med Guds ord.

Tekstlæsning
Læs indledningsvis afsnittet i Katekismus Updated (KU). Side 26 i udgaven med billeder eller side 16-17 i 
udgaven uden billeder.

”Fælles for de nådemidler (Ordet, dåben og nadveren), Gud har givet kirken, er, at de alle har det 
samme indhold, Jesus Kristus, og at de sigter mod det samme mål, at frelse mennesket. Forskellen 
mellem nådemidlerne består i, at de repræsenterer forskellige skikkelser (former) for meddelelse af 
Guds nåde i Jesus Kristus. De er alle givet os af Jesus selv.”

(Fra bogen Kristen Troslære af Aksel Valen-Sendstad, Lohses Forlag) .

Indgang

 Opgave 1 (Arbejd sammen to og to)
 At forstå, hvad Guds ord er, hænger nøje sammen med, hvordan vi forstår Bibelen. Fortæl hinanden på  
 skift, hvad Bibelen er for en bog, og hvad den indeholder!
 Eller sagt med andre ord: Formulér jeres bibelsyn for hinanden!

Zoom ind

Hvad er Guds ord?

 Opgave 2
 Drøft, hvor vigtigt det er at holde fast i, at Bibelen er Guds ord til mennesker!

 Hvordan kan vi være sikre på, at Bibelen virkelig er Guds ord – givet af Gud?

 Hvad er forskellen på disse udsagn?
 ”Bibelen indeholder Guds ord.”
 ”Bibelen er Guds ord.”
 ”Bibelen indeholder menneskers ord og tanker om Gud ud fra deres møde med ham.”
 ”Bibelen er menneskers ord og tanker om Gud.”

 
 Opgave 3
 Situation: Din 17-årige datter, Signe kommer hjem fra et besøg hos en veninde, som kommer i en fri-
 kirke. Signe og veninden har haft en lang snak om Bibelen. Signe er blevet rystet i sin grundvold. Ven-
 inden har nemlig i samtalen fortalt, at hun bestemt ikke ser Bibelen som Guds endegyldige tale til os.
 Hun sagde bl.a.: ”Gud har da stadig meget mere at sige. Gud vil ikke indespærres i en bog. Gud giver sta-
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 dig profetiske budskaber og informationer til os via Helligånden. Gud er stadig talende, ikke stum. Sidste
 gang vi havde møde i min kirke, var der én som havde en profeti om, at Jesus meget snart kommer igen
 – faktisk inden år 2010. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var et konkret budskab fra Gud.” 
 Signe spørger nu jer: ”Hvordan skal jeg forholde mig til det her? Skriver Gud stadig bibel?” 
 Hvad vil I svare Signe?

Hvad gavner Guds ord?

 Opgave 4
 Der står: ”Guds ord er lov og evangelium, krav og gave.” Det betyder, at noget i Bibelens tale til os
 fremtræder som lov eller krav fra Guds side, mens andet i Bibelen fremtræder som evangelium eller ga-
 ve fra Gud til os. 

 Hvad er lovens funktion og intentioner i forhold til os mennesker?

 Hvad er evangeliets funktion og intentioner i forhold til os mennesker?

 Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem lov og evangelium?

 Er følgende sætning lov eller evangelium? 
 Jesus har virkelig frelst dig. Han døde for dine synders skyld, men du skal holde op med at lade synden
 råde i dit liv, ellers kan Jesus ikke frelse dig.

Hvor møder vi Guds ord?

 Opgave 5 
 På hvilken speciel måde møder vi Guds ord i dåben, nadveren og skriftemålet?

 Hvad er afgørende for, om det, vi hører i prædiken, undervisning, læsning, fortælling, samtale eller
 sang, virkelig er Guds ord?

 Hvilken rolle har Helligånden i forbindelse med vores møde med Guds ord? (Se fx Joh 16,12-15)

 Paulus peger på vigtige ting vedrørende brugen af Guds ord i Kol 3,16-17. Hvordan står det til med føl-
 gende i jeres kristne fællesskab?
 - Guds ord bor i rigt mål hos jer.
 - Bibelundervisning prioriteres og udfoldes med visdom.
 - Bibelens formaninger er levende til stede i prædikener og forkyndelse.
 - Personlig formaning praktiseres, når det er nødvendigt.
 - Salmer, hymner og åndelige sange har en vigtig plads og betydning.
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Hvem skal høre Guds ord?

 Opgave 6
 Hvem i jeres lokale kristne menighed har til opgave at sprede Guds ord til mennesker inden for menig-
 heden og udenfor?

 Overvej hver for sig følgende: Hvor stor er min omtanke for de ufrelste, som jeg lever blandt til hver-
 dag? Sæt et tal på. 1 er lavest, 5 er højest.

 Tag en runde, hvor I hver især fortæller, hvad I er kommet frem til. Snak også om, hvorvidt – og hvor-
 dan – der skal arbejdes videre med dette i jeres kristne fællesskab.

Zoom ud
 

 Opgave 7
 Læs sammen Es 55, 10-11.
 Hvad står der om Guds ord i disse vers?
 Hvad betyder det for jer – både individuelt og i jeres fællesskab omkring Guds ord?

Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Fadervor er et mønster/en model for bøn. Overvej, hvordan du kan bruge Fadervor på en fornyende måde
 i dit personlige bønsliv. F.eks.:
 1) Ved at bede Fadervor og standse op ved hver bøn, hvor du så formulerer dine egne bønne- og takke-
  emner.
 2) Ved at fokusere på én af bønnerne hver dag i ugen, og lade denne bøn guide dig meget i din egen
  frie bøn denne dag.
 3) Ved at standse op ved hver af de syv bønner og fi nde frem til, hvad der er vigtigst lige netop denne
  dag i denne bøns indhold og betydning.

 Opgave 9
 Hvis der er tid og frimodighed til det, vil det være godt, hvis I efterfølgende kan dele nogle af jeres
 tanker med hinanden og efterfølgende bede og takke.


