Samtaleopplegg juledag, Joh.1.1-18 - 2015
ISBRYTER

INN

Del med hverandre uten at det kommenteres:Høydepunktet i årets
juleferie!

Samtal litt – hva betyr det at Jesus er Ordet?

OPP

Smak på orda Nåde og Sannhet som vi finner både i vers 14 og i vers
16. Hva slags tanker og assosiasjoner får dere!

En av dere ber ei kort bønn om Åndens veiledning over bibelteksten.
Om dere vil kan dere be på denne måten: - Takk Gode Hellige Ånd
for at du er her nå, åpne oss for det Du vil ha sagt oss gjennom
Ordet og samtalen.Amen

Ha en brainstorming på situasjoner der Jesus møter mennesker
med nåde og sannhet i evangeliene!

Dette er en av både Bibelens og verdensliteraturens mektigste
tekster– La en i gruppa som liker å lese høyt lese hele bibelteksten
langsomt høyt mens de andre bare hører – kanskje dere til og med
skal lukke øynene mens dere hører høytlesningen.

Samtal litt – er det riktig at vi ofte begynner med sannheten før
nåden? Eller hører det gamle dager til?

a)Del med hverandre umiddelbart etter høytlesningen en setning du
sitter igjen med etter høytlesningen. Gjerne noe som berørte
følelsene dine, og da er det rom for alle slags følelser.
Er det noe dere opplever det er naturlig å samtale om etter denne
delerunden?
b)Prøv å be vers 1-5 sammen setning for setning med å sette Takk
Jesus foran hver setning: Takk Jesus for at du som er Ordet var i
begynnelsen..Takk Jesus for at du var hos Gud…. La dette gå rundt i
gruppa, en bønnesetning til hver. La det være minst 30 sekunder
mellom hver bønnesetning.
Samtal litt etterpå – hvordan opplevde dere å tilbe Jesus på denne
måten?

Dernest:

Hvordan kan vi være mennesker som tar i mot, preges av og gir
nåde og sannhet videre til hverandre og andre? Bruk gjerne
eksempler fra eget liv, ting dere har opplevd der dere møte nåde og
sannhet, evt opplevd der sannheten kom til å skygge for nåden.

UT
Begynn med å be for hverandre. Ta dere tid til samtale om hvilke
mennesker dere kommer til å møte nå i begynnelsen av det nye året.
Be for hverandre om at dere må være formidlere av nåde og
sannhet!
Hvordan kan vi være formidlere av nåde og sannhet, ikke først og
fremst med orda våre, men med handlingene våre?
Prøv å være så konkrete som mulig.

