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Kom hver
Kom
torsdag
5 torsdage
og læsog
i Bibelen,
lær om Jesus og lyt
Læs
tilihvad
Bibelen
Gud siger til os i dag
Lær om Jesus
Lyt til hvad Gud siger til os i dag
Vi vil sammen læse en kort tekst fra bibelen om Jesus
og snakke om hvad vi hver især tænker ud fra følgende spørgsmål:
Vi vil sammen læse en kort tekst fra bibelen om Jesus
og snakke om
hvadvar
vi hver
især tænker
udi denne
fra følgende
- Hvad
overraskende
og nyt
tekst? spørgsmål:
- Hvad var svært at forstå?
Hvad
var
nyt
i denne
tekst?er?
- Hvad kan jegoverraskende
ud fra teksten og
lære
om
hvem Jesus
Hvad
svært
at forstå?
- Hvad kan jeg- ud
fra var
teksten
lære
om hvem jeg selv er?
- Hvad kan
jegudfordrer
ud fra teksten
lære
Jesus er?
- Hvad
teksten
migom
til hvem
at gøre?
Hvadfornemmer
kan jeg udjeg
fraatteksten
lære
jeg selv
er?
- -Hvad
Gud siger
tilom
mighvem
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teksten?
- Hvad udfordrer teksten mig til at gøre?
- Hvad fornemmer jeg at Gud siger til mig igennem teksten?
Vi mødes i Højnæskirken , Højnæsvej 60, følgende torsdage kl. 16 - ca. 17.
Vi06/02
mødes
i Højnæskirken
Højnæsvej
60,vifølgende
Johannes
1:35-46 , Hvordan
følger
Jesus i dag?torsdage kl. 16 - ca. 17.
13/02 Lukas 18:35-43
”Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?”
20/02 2 Sam. 11+12:1-25
Hvor meget kan skjules
fofvers
Gud?30-44
25. april: Markusevangeliet
kap. 6,
27/02 Mattæus 13:1-23
Hvilken slags jord
er du?
2. maj: Lukasevangeliet
kap.
8, vers 40-56
12/03
19/03
26/03
02/04

9. maj: Johannesevangeliet kap. 8, vers 1-12

Salme 139:1-24
Hvor godt kender Gud
mig?
16. maj: Johannesevangeliet
kap.
11, vers 1-44
Lukas 18:9-14
Hvem ligner jeg mest af de 2 mænd - sådan helt ærligt?
23. maj: Johannesevangeliet kap. 21, vers 1-19
Lukas 11:5-13
Hvordan er Gud som Far?
Esajas 53:1-12
Hvor kan du se Jesus i teksten?

Vi vil sammen læse teksterne - man må gerne ”smug-kigge”
Vi vil sammen læse teksterne - man må gerne ”smug-kigge”
og begynde at tænke over teksten på forhånd.
og begynde at tænke over teksten på forhånd.
Det er dog ikke et krav, at man har læst teksten inden vi mødes.
Det er dog ikke et krav, at man har læst teksten inden vi mødes.

