
Kvartal 2 - 2022     1. Mosebog 

Denne guide kan benyttes i studietimen for at læse udvalgte passager af Bibelen i sin 

sammenhæng som grundlag for samtale. Efter læsning af en passage, deler I tanker om 

teksten. Forslag til spørgsmål finder du på side 2.  

Husk at stille spørgsmål som hvem, hvad, hvor, hvorfor? Forsøg at forholde dig til 

“fornemmelser” og “følelser/sanser” og “reaktioner” på det du læser. 

Forslag til tekstlæsning 

2. april Skabelsen af vores verden       
 1. Mosebog 1:1-31 og 2:1-4   |   2. Mosebog 2:5-25 

9. april Ødelæggelsen af den gode verden       

1. Mosebog 3   |   Åb. 12:7-12 
16. april Hvad historien om Kain og Abel kan lære os            

1. Mosebog 4   |   1. Joh. 3:1-9, 11-12 
23. april Den store vandflommen        

1. Mosebog 6   |   2. Peter 2:5-10 
30. april Den store sproglige forvirring         

1. Mosebog 11:1-8   |   1. Mos. 9:18-29 
7. maj Abrahams store rejse        

1. Mosebog 12   |   1. Mos. 13 
14. maj Guds pagt med Abraham        

1. Mosebog 15   |   Gal. 4:21-31 
21. maj Løftet om noget bedre        

1. Mosebog 22   |   1. Mos. 24:1-49 
28. maj   Jakob – den indre kamp        

1. Mosebog 25:19-34   |   1. Mos. 29:1-30 
4. juni    Jakob ændrer navn og identitet       

1. Mosebog 32 
11. juni  Josef - drømmeren        

1. Mosebog 37:1-28   |   1. Mos. 40 
18. juni Josef – fra jord til bord        

1. Mosebog 44   |  1. Mos. 45:1-16 
25. juni Familien samlet til sidst        

1. Mosebog 46:1-7   |   1. Mos. 48 



 

 

Vælg et eller flere spørgsmål, reflekter, samtal, stil spørgsmål, vær nysgerrig. 

 

Baggrund for teksten 

A. Hvad er den absolut vigtigste tanke i den tekst du har læst? 

B. Hvilken hensigt har forfatteren med at skrive dette? 

C. Hvem skriver forfatteren til? Hvem har forfatteren i tanke? 

D. Hvad er den historiske sammenhæng i det du har læst? 

E. Hvorfor blev det du har læst medtaget i Bibelen? 

 

Mine fornemmelser for teksten 

F. Hvilken stemning sidder du med når du har læst dette? (Trist, inspireret, glad) 

G. Hvilke uenigheder tror du denne teksten medfører hos læsere? 

H. Hvilken passage / tekst ville du hænge på en plakat på væggen? 

I. Hvad synes du er problematisk i det du har læst? 

J. Hvilke ord og udtryk husker du bedst i det du læste?  

K. Hvilke vers, ord og udtryk ville du markere med fed skrift? 

 

Hvad kan jeg bruge dette til? 

I. Hvad mener du er vigtigt at fortælle til andre af det du har læst? 

II. Hvad er mest historisk information, og hvad er universelle principper? 

III. Hvis du skulle lave et “trospunkt” ud af teksten, hvad ville det så være? 

IV. Hvad fortæller det du har læst om hvem Gud er og hvad han ønsker? 

V. Er der et budskab i dette for en almindelig dansker i dag? 

 

 


