43 idéer

Här hittar du 43 tips som kan vara sätt för dig, din församling eller
grupp att damma av Bibeln och upptäcka den på nytt. Du kan läsa mer
om tipsen och hitta fler goda idéer på vår hemsida:
www.bibelsallskapet.se/tips

För den enskilde
01
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13

SMS-Bibeln

Varje dag kan du få ett Bibelord till
din telefon. Under Bibelåret kommer Bibesällskapet att erbjuda detta till bra pris.
bibelsallskapet.se/nr/01

Dagens bibelord

Vill du läsa igenom hela Bibeln,
men bestämma takten själv? Då kan du
skaffa en bibelläsningsplan där varje kapitel
kan kryssas när du läst klart det.
bibelsallskapet.se/nr/02

03

Genomläsning

Läs igenom hela Gamla testamentet,
alla fyra evangelierna eller en annan grupp
av bibelböcker i rask takt för att få en överblick. ”Tänk roman”.
bibelsallskapet.se/nr/03

04

Barnbibel

Läs berättelserna i en barnbibel. Ett
bra sätt att få hela sammanhanget.
bibelsallskapet.se/nr/04

05

Lyssna

Hela Bibeln finns inläst som ljudbok. Att lyssna sig genom berättelserna ger
en ny dimension.
bibelsallskapet.se/nr/05

Läs meditativt

Välj ut en vers och läs den sedan
många gånger. Fundera och känn efter vad
versen vill säga dig. Möt och brottas gärna
med svårare verser också.
bibelsallskapet.se/nr/06

De tre frågorna

De tre kan sammanfattas med Vad
står det? Vad betyder det? och Vad innebär
det? Texterna vidgas om vi vågar ställa frågor
till dem.
bibelsallskapet.se/nr/07

08

Total Bible Makeover

Använd färgpennor och markera
bibliska huvudteman medan du läser.
bibelsallskapet.se/nr/08

09

Läsa betraktelser

En god metod för nybörjaren så väl
som för den erfarne. Läs vad andra har upptäckt i texten. Det finns flera bibelläsningskommentarer att prenumerera på.
bibelsallskapet.se/nr/09

10

Tematiskt studie

Välj ett tema och läs dig igenom
vad Bibeln har att skrivet om det.
bibelsallskapet.se/nr/10

11

Hela Bibeln på ett år

Genom att följa en bibelläsningsplan kan du på ungefär 15 minuter per dag
läsa hela Bibeln på ett år.
bibelsallskapet.se/nr/11

Flera av tipsen på denna sida är hämtade ur skriften ”21 sätt att läsa Bibeln” utgiven av
Tro & Tänk förlag. Den finns att köpa på www.bibelbutiken.se.

Lectio divina

En klassisk metod i flera steg som
innehåller läsning, meditation, bön, kontemplation och handling.
bibelsallskapet.se/nr/12

Be Bibelns böner

Bibeln är full av böner, särskilt Psaltaren. Studera dem gärna och se om det inte
finns något som passar just dig.
bibelsallskapet.se/nr/13

14

Memorering

Välj ut några bibelverser som du
skulle vilja kunna utantill och träna på dem.
bibelsallskapet.se/nr/14

15

Kapitelmetoden

Skriv en egen sammanfattning till
kapitlen i Bibeln.
bibelsallskapet.se/nr/15

16

Läsa parafras

En parafras är inte en översättning
utan en tolkning av texten. Att läsa en parafras kan ge ett bra flyt i läsningen.
bibelsallskapet.se/nr/16

17

Ord eller person

Att studera ett ord eller en person
ingående är ett bra sätt att fördjupa sig i
Bibeln.
bibelsallskapet.se/nr/17

18

Skriva

Genom att föra en andlig dagbok
eller kreativ anteckningsbok kan du få ut
mer av din läsning.
bibelsallskapet.se/nr/18

För den mindre gruppen
19
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23

26

Fotografi och bild

Låt gruppen tolka ett antal bibeltexter med hjälp av fotografier. Antingen ta
egna eller ta med andras bilder.
bibelsallskapet.se/nr/19

Se, bedöma, handla

Denna metod har fördelen att tydligt börja i den givna livssituationen för att
ställa frågan på vilket sätt Gud hjälper och
leder där.
bibelsallskapet.se/nr/20

21

Resa till det förflutna

Att visualisera och fundera hjälper
att medvetet använda minne, koncentration
och fantasi för att förstå en text.
bibelsallskapet.se/nr/21

Pennans makt

Den som skriver uttrycker sina
egna tankar utan att behöva styras av andra.
Därför kan skrivandet vara en viktig del i en
dynamisk grupprocess.
bibelsallskapet.se/nr/22

Bildcollage

Välj ut 10 välkända bibeltexter. Ge
två eller flera grupper i uppgift att var för sig
välja en text och ”illustrera” den med hjälp av
bilder från en packe vecko/månadstidningar.
bibelsallskapet.se/nr/23

24

Västeråsmetoden

En klassisk metod som leder djupare
in i texten. Genom att använda några enkla
tecken ställer deltagarna sina frågor till texten och söker dess budskap.
bibelsallskapet.se/nr/24

För församlingen

Film

Film är ett bra medium för diskussion. Titta på filmen. Stämmer det med den
bibliska berättelsen? Jämför med texten!
bibelsallskapet.se/nr/25

Hus och personer

Använd fantasin och gör egna bibelstudieämnen. Vad sägs om hus i Bibeln?
bibelsallskapet.se/nr/026

27

Baka bibelkaka

Baka en kaka utifrån ett bibliskt
recept. En bra övning i att lära sig hitta i
Bibeln.
bibelsallskapet.se/nr/27

28

Bibeltävling

Många ord och uttryck har sitt
ursprung i Bibeln. Varför inte ordna en
tävling?
bibelsallskapet.se/nr/28

29

34

39

30

Flera bibelberättelser är tacksamma
inspirationskällor för författare. Anordna
en litterär afton kring en berättelse och dela
läsupplevelser med varandra.
bibelsallskapet.se/nr/30

35

40
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Teckningsprojekt

Ordna ett teckningsprojekt i skolan,
eller kanske en tävling. Låt eleverna illustrera
en händelse eller ett händelseförlopp.
bibelsallskapet.se/nr/29

Berätta bibelberättelser

Bibelforum

Ämnen för bibelföredrag finns det
gott om. Under Bibelåret kommer vi släppa
en talarkatalog med många goda talare.
bibelsallskapet.se/nr/31

32

Fotoutställning

Ge fotoklubbens medlemmar eller
församlingsmedlemmarna i uppdrag att
bildmässigt tolka ett bibliskt tema eller en
biblisk händelse.
bibelsallskapet.se/nr/32

33

Konst i kyrkan

I de flesta kyrkor finns mycket som
leder tanken till Bibeln. Anordna en visning
eller en gudstjänst som låter tingen berätta.
bibelsallskapet.se/nr/033

Flera av tipsen på denna sida är hämtade ur
skriften ”21 steg in i Bibeln” av Anders Alberius.
Skriften finns att köpa på www.bibelbutiken.se.

Kyrkbio

Många spelfilmer har bibliska berättelser som klangbotten. Ännu fler behandlar
livsviktiga teman som också är bearbetade i
Bibeln.
bibelsallskapet.se/nr/34

Högläsning

Många texter ur Bibeln får ett nytt
innehåll och ger aha-upplevelser när vi hör
dem läsas.
bibelsallskapet.se/nr/35

Olika språk

Delar av Bibeln finns översatt till
över 2000 språk! Varför inte läsa texter på
andra språk.
bibelsallskapet.se/nr/36

Bibelkonferens

Gör en rejäl manifestation på orten
i samarbete mellan församlingar, studieförbund, bibliotek och kulturförvaltning etc.
bibelsallskapet.se/nr/37

Bibelgudstjänst

Ordna en temagudstjänst om Bibeln
och bibelbruk.
bibelsallskapet.se/nr/38

Syföreningens konstskatt

Samla gamla bonader. Ta hjälp av
syföreningen och lyft fram de bibeltexter
och anknytningar som finns i bonaderna.
bibelsallskapet.se/nr/39

Vittnesbörd

Inbjud till en kväll där alla, från
kommunalrådet till ”tant Anna” får berätta
om vad Bibeln betyder i deras liv.
bibelsallskapet.se/nr/40

Bibelbussen

Ni kan hyra Bibelbussen för
kontakt- och informationsverksamhet i
församlingen.
bibelsallskapet.se/nr/41

Bibelutställningen

Bibelsällskapet har en mindre och
en större bibelutställningen att låna ut för
temadagar och bibliotekssamverkan.
bibelsallskapet.se/nr/42

Stödförsamling

Att bli stödförsamling innebär att
man tar ansvar för och hjälper till att utveckla bibelarbetet i Sverige och internationellt.
bibelsallskapet.se/nr/43

