
Idebank – forslag til materiale til bibel- og samtalegrupper 
Ideer til menighedens bibelarbejde og smågrupper. 
Listen suppleres løbende og redigeres af Teologisk Forum (TF), der også gerne modtager forslag til 
nye ideer. Kontaktperson: Henrik Søndergaard / hks@baptistkirken-odense.dk  

 
Idebanken er tænkt som menighedernes bibel-og samtalemateriale til gruppearbejde. Teologisk 
Forum har ikke et teologisk ”filter” for, hvad der skal optages. Men vi har 4 kriterier / tests: 
1) Det skal være let at anskaffe 
2) Det skal være forståeligt for almindelige mennesker 
3) Det skal være lovligt at dele 
4) Det skal være afprøvet med succes 
 

Intro 

Der kan siges meget om tro og liv ud fra et kristent perspektiv, men kort sagt handler tro om 
relationer. Dvs. et liv i en relation til Gud, medmennesket og sig selv, samt hele skaberværket! 
”Tro staves relation”, siger Jens Petter Jørgensen i bogen: ”Når troen sætter spor” og henviser til 
Jesu fortælling om vintræet og grenene. 

At udforske livet i et kristent perspektiv er inspirerende og livgivende i sig selv – og det har vi brug 
for at gøre i fællesskab. I menighedens store fællesskab, men helst også i mindre sammenhænge, 
f.eks. en bibel- og samtalegruppe, studie- og cellegruppe, vækst- og netværksgruppe – eller hvad 
vi nu kalder menighedens grupper. Naturligvis vil mange af de materialer, der henvises til nedenfor 
også med fordel kunne anvendes til personligt studie og refleksion i kristenlivet. Dog er der noget 
vejledende og oplærende ved at kunne samtale med andre om bibelske tekster og relevante 
temaer fra kirkens liv og hverdagens udfordringer i det sekulære samfund. Derfor er det en god 
ide at være med i en bibel- og samtalegruppe. Åndelig vækst og modenhed ses også af i hvor høj 
grad, vi kan lytte til og tage ved lære af hinanden og finde vej sammen – og hele tiden have 
relationen til Gud, medmennesket og sig selv, samt skaberværket og Gudsriget for øje! 

Ideerne er placeret i emneområder for at give et overblik selvom de enkelte materialer kan 
overlappe hinanden i indhold. Listen er ikke fyldestgørende, men skal opfattes som et idekatalog, 
hvis enkelte dele allerede har inspireret nogle og på denne måde kommer videre til endnu flere til 
gavn og glæde. Den redigeres og suppleres løbende med andet materiale, som andre har haft 
gode erfaringer med. 
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1) Bibelstudie 
 

Materiale Indhold Anskaffelse 
 

 

”Ordet på bordet” 
Læs Bibelen I bidder og snak om det. 
Denne metode indebærer ikke noget 
studiemateriale eller bibelforklaringer. 
Man lader teksten tale og deler sine tanker 
med hinanden. Det kan være en god idé 
med forskellige bibeloversættelser. F.eks. 
den engelske, Bibelen på Hverdagsdansk 
eller Bibelen 2020. 
 

Boghandel eller 
Bibelselskabet. 
Vær opmærksom 
på, at bestilling af 
udenlandske 
Bibler fra lande 
udenfor EU 
opkræves der 
told og skat for. 

 

 

Søndagens prædiketekst  
Læs Folkekirkens kommende søndags 
prædiketekst og tal om den. 
 

Teksterne kan 
findes på 
Bibelselskabets 
hjemmeside 

 

 

Lectio Divina 
Læs et kort Bibelafsnit. Giv tid til stilhed og 
refleksion. Del med hinanden. 

Se nederst på 
denne side eller 
www.liturgi.dk 

 

 

Tom Wright: NT for alle 
Bibelstudiehæfter til alle NT´s bøger. 
Hæfterne er lavet med forklaring til den 
situation den bibelske tekst er skrevet ind i. 
Der er forklaringer til de enkelte vers og 
spørgsmål, man kan tage udgangspunkt i, 
når man samtaler om teksten.  
 

Kan bestilles hos 
forlaget ProRex 

 

Udforsk livet / Alpha Lederguiden  
Af Nicky Gumbel 
Lederguiden til Alpha har foruden Alpha-
temaet også forslag til bibelstudie. Her 
læses en bibeltekst og der er derefter 
nogle spørgsmål, man kan tale ud fra.  
 

Kan bestilles hos 
Mediacellen 

 Håbets folk – et bibelstudie om kirken 
Troels Thorndal 
 

Føltveds Forlag 
1995 
Henvendelse til 
TF 

 
 

 

Biblegroups.today 
Et nordisk bibelstudiemateriale, som ligger 
online. Man betaler en pris for at få 
materialet til sin gruppe. Der er videoer, 
gode forklaringer, cases og spørgsmål at 
snakke ud fra. Man kan se smagsprøver 
gratis på hjemmesiden Biblegroups.today 
 

henrik@ 
biblegroups.today 

http://www.liturgi.dk/
https://www.biblegroups.today/


 

Lignelser fortalt af Jesus 
Af Tonny Jacobsen 
Hæftet gennemgår kort otte af Jesus' 
lignelser, hvorefter der til hver følger 
spørgsmål til gruppesamtale. 
Materialet kræver ingen for-forståelse. 
Velegnet til kurser i grundlæggende 
kristendom 
 

ProRex Forlag 
2020 

 

 

2) Materiale til samtale om tro og liv 
 

Materiale Indhold Anskaffelse 
 

 

Hjertesprog – enkle skridt i tro  
Allan Ibsen, Lasse Åbom, Ole Lundegaard. 
Hjertesprog – enkle skridt i tro.  
Forløb over 6 uger med daglige 
læsestykker og 6 gruppesamtaler 

 

 

 

Det generøse liv – enkle skridt til 
efterfølgelse  
Allan Ibsen, Lasse Åbom, Ole Lundegaard. 
Guds generøsitet er overvældende. Vi ser 
den i skaberværket, og vi ser den i Jesu 
måde at leve på. Det er det liv, vi er kaldet 
til at følge efter. Skridt for skridt, dag for 
dag, tilfreds med det, vi har fået, ansvarlige 
for de relationer, vi er en del af, og 
gavmilde med det, vi er blevet betroet. Det 
er det generøse liv. 

 

 

 
 

At give det videre, med øjne, ører hænder 
og mund  
Heine Holmgaard. 
Om almen diakoni i menigheden.  
Studieguide til 7 samtaler 

Lohse Forlag 

 

 

Grundtrin – Når tro får liv  
Ole Lundegaard 
Ole Lundegaard introducerer i denne bog 
16 kristne praktikker, der bygger på Jesu 
eget liv og undervisning af sine disciple. En  
vejledning i hvordan man lever 
kristentroen ud i hverdagslivet. 
Velegnet til studiebrug i cellegrupper. 

Saxo Forlag 

 

Hvordan – Om at komme godt i gang med 
at leve som en kristen 

hks@baptistkirken-
odense.dk 



 
 

Henrik Søndergaard 2017. 
Samtale om 8 centrale temaer.  
Der er forslag til konkrete måder at 
omsætte det på og spørgsmål til samtale. 
Specielt egnet til nye kristne.  
 

 

 

Perspektiver på den kristne dåb  
Teologisk Forum. 
Hvad har Ny Testamente at sige om dåben 
som de første kristne forstod den, og hvad 
har det at sige os om dåben i dag? Det er 
temaet for Perspektiver på den kristne dåb 

Sekretariatet 

 

 
 

Perspektiver på den kristne nadver 
Teologisk Forum. 
Hvad har Ny Testamente at sige om 
nadveren, som de første kristne forstod 
den, og hvad har det at sige os om 
nadveren i dag? Det er temaet for 
Perspektiver på den kristne nadver 

Sekretariatet 

 

 

Lille Katekismus  
Teologisk Forum. 
Lille Katekismus anlægger 'gudsrigets 
perspektiv' på evangeliet i forsøget på at 
gøre evangeliet tilgængeligt for moderne 
mennesker uden at give køb på teologisk 
arvegods 

Sekretariatet 

 

3) Øvrige studier / Tema-samtaler 
 

Materiale Indhold Anskaffelse 

 

Alpha Series 
Ved tilmelding hos Alpha Danmark gives en kode, så 
man i en periode får adgang til videomaterialet.  
Det er på engelsk med danske undertekster. 
Der er både en voksenserie og ungdomsserie. 

Alpha Danmark 

 

 

Livsmønstre 
Mike Breen 
DVD (på engelsk med danske undertekster) og 
deltagermateriale (på dansk). DVD med 8 sessions á 
ca. 15 min. Livsmønstre bygger ikke bare på det Jesus 
sagde, men også på hvordan han levede. Han viser os, 
hvordan vi skal leve, hvis vi vil følge ham. De 
geometriske figurer (Livsmønstre) og de tilknyttede 
nøgleord gør det meget lettere at huske og videregive 
det, Jesus sagde og demonstrerede.  

Materiale kan fås ved 
henvendelse til 
Odense menighed. 

 

Det målrettede liv / 40 målrettede dage 
Rick Warren 

Der findes tale på 
DVD til de 6 temaer. 



 

Forløb over 6 uger med daglige læsestykker og oplæg 
til 6 gruppesamtaler. Deltagermateriale (på dansk). 
Gruppesamlinger kan afholdes ud fra bogen eller fra 
DVD. 
Gruppe-DVD med 6 sessions á ca. 15 min. (på engelsk 
med danske undertekster) 

Henvendelse til 
Odense menighed 

 

 
 

Cape Town Erklæringen 
Et kald til at tage del i Guds mission. Rapport fra 
Lausanne-bevægelsens tredje verdenskongres i Cape 
Town 2010. 
Findes som bog (brugt) eller på hjemmesiden: 
111207_cape_town_erklaeringen_i_en_samtalegrupp
e.pdf (baptistkirken.dk) 
Oplæg til gruppesamtaler: 
111207_cape_town_erklaeringen_i_en_samtalegruppe.pdf 
(baptistkirken.dk) 

Fås brugt eller 
downloades 
 
 

 

 
 

Kirke og migration 
10 principper for kirkeligt engagement vedrørende 
asyl, indvandring og integration. Find materialet på 
Kirke og migration (tvaerkulturelt-center.dk) 
 

Fås brugt eller 
downloades 

 

Om homoseksuelles plads i menigheden 
Teologisk Forum 2012 
Oplæg til samtale i de lokale menigheder om et 
aktuelt etisk problem.  
 

TF 

 Af nåde – Prædikensamling 
Annette Grarup, 2014 

 

 At tvivle – om sin tvivl 
Prædikesamling af Troels Thorndal, 2015. 

Prædikensamlingen 
kan bestilles på  
 sdrost2012@gmail.co
m 

 

 
 

Tværsnit ´14 – 15` 
Enogtredive prædikener fra 2014 – 2015 af yngre 
prædikanter fra det brede kirkelige landskab 

Apophasis 2015 

 

 
 

Når troen sætter spor  
Jens-Petter Jørgensen 
Når troen sætter spor er et værktøj til arbejdet med at 
udforske sin troshistorie og dele den med andre. Her 
er hjælp til at tænke over og tale med andre om 
væsentlige ting i troslivet og dele liv med hinanden 

ProRex 2015 

https://baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/111207_cape_town_erklaeringen_i_en_samtalegruppe.pdf
https://baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/111207_cape_town_erklaeringen_i_en_samtalegruppe.pdf
https://baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/111207_cape_town_erklaeringen_i_en_samtalegruppe.pdf
https://baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/111207_cape_town_erklaeringen_i_en_samtalegruppe.pdf
https://tvaerkulturelt-center.dk/index.php/docman-dokumenter/information/40-kirke-og-migration/file
mailto:sdrost2012@gmail.com
mailto:sdrost2012@gmail.com


 

Evangeliets glæde 
Pave Frans 2014 
Pave Frans' vision om kirken og om hvordan den må 
udvikle sig til at være en åben og inkluderende kirke, 
der rækker ud til dem, der er i nød. Evangeliets Glæde 
er skrevet i Pave Frans' velkendte ligefremme og 
hverdagsagtige tone. 

Gucca 

 

 
4) Engelsk materiale 
 

Materiale Indhold Anskaffelse 
 

 

Alpha Series 
Ved tilmelding hos Alpha Danmark gives en kode, så man 
i en periode får adgang til videomaterialet.  
Det er på engelsk med danske undertekster. 
Der er både en voksenserie og ungdomsserie. 

Engelsk materiale 
kan fås ved 
mediacellen 

 

 

Life Journeys  
Jeff Lucas  
Der er 4 DVD med materiale: 
- A Walk on the Wild side  
- Elijah – Prophet at a Loss, Elijah  
- Elijah –Lost and Found 
- Friends Rediscovered 
Hver DVD indeholder 4 sessions med studiemateriale 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 

 

A life worth living (Beta course Nicky Gumbel) 
A Life Worth Living fra Alpha.org. DVD (på engelsk) og 
deltagerhæfter (på dansk). DVD med 9 sessions á ca. 35 min. 
DVDen er påtaget i 1998. Er den officielle beta-kursus fra 
alpha.org Nicky Gumble viser hvordan Paulus i brevet til 
Filipperne giver et klart og kraftfuldt svar på mange af de 
spørgsmål og behov, som dem der lever i dagens samfund 
oplever. 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 

 

Gospel in Life (Timothy Keller) (Danske undertekster) 
DVD (på engelsk med danske undertekster) og 
deltagermateriale (på dansk). DVD med 8 sessions á ca. 11-12 
min. Gospel in Life er et 8 sessions studiemateriale om 
evangeliet og hvordan det leves ud i hele livet –først i dit 
hjerte, derefter i dit fællesskab og endelig ud i verden. 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 

 

The reason for God (Timothy Keller) 
Belief in an age of Scepticism. 6 sessions. Videoerne er 
på engelsk og det er deltagermaterialet også. Længde ca. 
20 min. Thimothy Keller har samlet et antal ikke troende 
mennesker for at diskutere de 6 hyppigste forhold, der 
gør mennesker skeptiske overfor evangeliet. 1. Er bibelen 
ikke en myte? 2. Hvordan kan du sige, at der kun er én vej til Gud? 3. 
Hvad giver dig ret til at fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv? 4. 
Hvorfor tillader Gud lidelse? 5. Hvorfor er kirken ansvarlig for så 
megen uretfærdighed? 6. Hvordan kan Gud være fuld af kærlighed 
og vrede på samme tid? 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 



 

Follow Jesus (Francis Chan) 
7 sessions. Videoerne er på engelsk og det er 
deltagermaterialet også. Længde ca. 15 min. 1. Fear God 
2. Follow Jesus 3. Holy spirit 4. Fellowship 5. Teaching 6. 
Prayer 7.Communion 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 

 

 

Justice for the poor (Jim Wallis) 
Justice for the poor. 6 sessions. Videoerne er på engelsk 
og det er deltagermaterialet også. Længde ca. 18 min. 
Hvorfor er fattigdom og retfærdighed for de fattige 
vigtigt for de kristne? Et evangelium, der ikke er gode 
nyheder for de fattige, er simpelt hen ikke et evangelium 
fra Jesus Kristus. (Jim Wallis) 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 

 

 

Too Busy Not To Pray (Bill Hybels) 
4 sessions. Videoerne er på engelsk med engelske 
undertekster og det er deltagermaterialet også. Længde 
ca. 15 - 20 min. For at blive en person, der beder, skal du 
bare beslutte dig til at gøre det. Beslut, at bøn har 
betydning Beslut, at din bøn har betydning Beslut, at der 
virkelig er en Gud, som er villig og i stand til at hjælpe dig 
i nødens stund Og begynd så at bede. 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 

 

 

What´s So Amazing About Grace? (Philip Yancey) 
10 sessions. Videoerne er på engelsk med engelske 
undertekster og det er deltagermaterialet også. Længde 
ca. 15 min. Et er at tale om nåde, noget andet er at 
mærke dens kraft. Hvis du er klar til at opdage nåden 
som andet end et luftigt koncept, så spænd dit 
sikkerhedsbælte. Du vil begynde en rejse ind i 
kristendommens hjerte og sjæl. Du kan blive den næste 
som nåden forvandler 

Henvendelse til 
Odense 
menighed 

 

 

5) Studie af kirkehistoriske / baptistiske temaer 
 

Materiale Indhold Anskaffelse 
 

 

Noget godt i ryggen – baptister på vej i et 
nyt årtusind 
Igennem 1990erne vedtog Baptisternes 
Verdens Alliance syv udtalelser, der her 
foreligger på dansk suppleret med en 
europæisk ’ trosbekendelse’ og med et 
dansk bud på, hvad baptisme står for. 
Velegnet til gruppedrøftelse 

Føltveds Forlag 
2000 

 Anabaptist – Udvalgte tekster af 
anabaptismens døbere  
(Teologisk Forum 2017) 
De såkaldte ‘anabaptister’ eller ‘døberne’ 
er bedst kendt fra deres modstandere, 
men de skrev også selv til forsvar for deres 

 



 

opfattelser. Den nye antologi bringer en 
række tekster af nogle af de vigtigste 
teologer og tænkere blandt 
reformationstidens døbere 

 

 
6) Podcast 
 

Materiale Indhold Anskaffelse 

 

Livtag  
Podcast af Christian Bylund 
En podcastserie, hvor vi sammen med 
præster, teologer og andre kloge 
mennesker dykker ned i Bibelens 
tekster for at tage livtag med, hvad det 
gode budskab er for os i dag. 

https://anchor.fm/livtag 
 

 

 
 

Spadestik 
Podcastet, hvor vi tager et spadestik 
dybere i alt mellem himmel og jord 

https: 
//anchor.fm/spadestik 

 

Idekatalog – find mere på nettet 
• På følgende hjemmesider findes endnu flere forslag til materialer velegnet til smågrupper 

www.credo.dk 
www.bibelselskabet.dk 
www.danmark.alpha.org 
www.danskekirkersraad.dk 
www.danskoase.dk 
www.eksistensen.dk 
www.forlagetscandinavia.dk 
www.konfirmandcenter.dk 
www.lohse.dk 
www.prorex.dk 
www.baptist.dk 
www.baptisthistorie.dk 
www.mediacellen.dk 
www.hosianna.dk 
 
 

- Materiale fra Teologisk Forum http:baptistkirken.dk/inspiration 
 
- Generelt om reformationstidens døbere, biografier og historie (www.anabaptist.dk 

  

https://anchor.fm/livtag
http://www.credo.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/
http://www.danmark.alpha.org/
http://www.danskekirkersraad.dk/
http://www.danskoase.dk/
http://www.eksistensen.dk/
http://www.forlagetscandinavia.dk/
http://www.konfirmandcenter.dk/
http://www.lohse.dk/
http://www.prorex.dk/
http://www.baptisthistorie.dk/
http://www.mediacellen.dk/
http://www.baptistkirken.dk/inspiration
http://www.anabaptist.dk/


Lectio Divina (”Guddommelig læsning”) 
 
Lectio Divina (personligt) 

1. Tekstlæsning: Læs en bibeltekst – f.eks. en Salme fra GT, en beretning fra evangelierne 
eller et afsnit af Paulus breve. Det skal ikke være for langt. Læs det langsomt og flere 
gange. Print det evt. ud på et stykke papir – ved at hente det fra bibelen.dk. Streg ord ud, 
som springer dig i øjnene. 

2. Tilegnelse: Læg teksten til side og tænk over den. Er det en evangelietekst, så forestil dig 
scenen. Lev dig ind i den. Dvæl ved de ord du stregede ud før – hvad vil Gud mon sige til dig 
gennem lige præcis de ord? Hvis tankerne flyver, så flyv med! Måske vil Gud bruge det til 
noget. Lad ordet synke ned i dig. 

3. Bøn: Lad din tilegnelse føre dig videre til bøn. Måske giver det anledning til at takke Gud, 
spørge ham om noget, skælde ud over noget. Tal med Gud om det. Hold pauser, så han 
også kan komme til orde. Måske planter han en ny tanke i dit indre. Måske bruger han ord. 

4. Skriv ned: Måske har du brug for at slutte af med at skrive, hvad du har oplevet. Så kan du 
gå tilbage senere og se, om der er udvikling i tingene. 
 
 
 

Forslag til Lectio Divina for grupper (tilpasses gruppens ønsker) 

1. Før du læser den valgte bibeltekst, bruges et minut eller deromkring i stilhed. Lederen 
beder folk om at lytte til det ord eller den sætning, der fanger deres opmærksomhed, når 
bibelteksten efterfølgende læses. 

2. En person læser bibelteksten langsomt. 
3. Gruppen bruger nogle minutter i stilhed og tænker over det ord eller den sætning, som 

fanger deres opmærksomhed. 
4. Hver person deler ordet eller sætningen med de andre i gruppen. 
5. En anden person læser bibelteksten igen. 
6. Gruppen reflekterer roligt over spørgsmålet: ”Hvordan kan dette skriftsted berøre mit liv?” 
7. Hver person deler med de andre, hvad skriften siger dem, ”jeg ser, jeg hører, eller jeg 

fornemmer” 
8. En anden person læser samme bibeltekst højt. 
9. Deltagerne reflekterer over følgende spørgsmål i stilhed et par minutter: ”Ud fra hvad jeg 

har hørt og delt, hvad ønsker Gud så jeg skal gøre?” Eller: ”Hvordan kan Gud invitere mig til 
at ændre noget i mit liv?” 

10. Hver person deler tankerne fra Trin 9 med de andre gruppemedlemmer. 
11. Som en afslutning, beder hver person højt for personen på deres venstre side ud fra hvad 

der blev delt i Trin 10 eller man opfordrer til fri bøn. 
12. Lederen afslutter med bøn. 

 


