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KAMPEN MELLOM
GUD OG AVGUDENE
Kallet
Jeremia 1

Biblegroups.today anbefaler, at dere bruker halvdelen av tiden på tekstarbeidet og halvdelen
av tiden på tekstanvendelsen med ”Håkon og Kristin”. Sett gjerne av 50-60 minutter. Del
eventuelt i to samlinger.

Jeremia 1

TEKSTEN

o Som intro til Jeremia kan dere se denne korte innledning:
https://youtu.be/GR_rBB0IMrU
Videoen er på dansk med Henrik Højlund, Aarhus Bykirke.

Se opptakten og les deretter kapitel 1.

LES VERS 1-3 – POINT OF NO RETURN
Nå står vi rett før et av de helt store vendepunkter, ”point of no return”, i Israels historie,
nemlig eksilet i Babylon fra 587/86 f.Kr. frem til 539 f. Kr.
Kan dere komme på andre store vendepunkter i Israels historie?
Hva tror dere slike radikale forandringer gjør med et folk? Hva gjør det med folkets relasjon til
Gud?

LES VERS 4-6 – HERRENS ORD KOM TIL MEG
Uttrykket ”Herrens ord kom til meg” nevnes flere ganger og med forskjellige ord i hele kapitlet.
Finn dem. Hva tenker dere om det uttrykket og de andre formuleringene?
Hvordan kan et menneske oppleve, at Herrens ord kommer til én?

LES VERS 11-16 – VÅR…
Et mandeltre (”det våkne treet”) blomstrer, mens alle andre trær ennå er i vinterdvale. Altså,
et svært tidlig varsel om vårens komme. Hvordan ser dere sammenheng mellom det bilde og
den etterfølgende setningen: ”Du så rett. For jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det”?

LES VERS 17-19 – MODIG ELLER MISMODIG
Gud setter mot i Jeremia. Hva ligger det i ordene fra Gud, som kan gi mot? Hvordan kan dere
selv finne oppmuntring og mot i disse ordene?

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap
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HÅKON OG KRISTIN
Ut fra det dere har snakket om i arbeidet med teksten, hvordan vil dere gi råd og hjelpe
Kristin og Håkon.
Her kan dere dele erfaringer med hverandre, men ta bibeltekstens vinkler også med inn i
drøftelsene, slik at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen

1. Håkon går med et ønske om å finne en ny jobb og flytte til et annet sted. Hver
dag ber han: ”Om du åpner en dør, Gud, går jeg inn”. Plutselig en dag åpner det
seg en dør, et jobbtilbud et annet sted i landet. Meget overraskende. Håkon får
litt bakoversveis. Visst nok hadde han sendt en søknad, men dette hadde han
på ingen måte ventet, og kanskje knapt nok ønsket seg. Det var mest av alt
tenkt som en utprøving. Men døren har altså åpnet seg. Håkon er i sterk tvil.
Får en stigende følelse av at han kanskje heller skal bli der han er. Men han har
jo bedt og bedt til Gud, og liksom stilt seg åpen for hvilke dører Gud ville åpne.

Del gruppen i to. Den ene delen argumenterer for at Håkon sier ja takk til
jobben, andre for at han sier nei takk.
Etterpå kan dere samles og prate om hvordan Håkon – og alle vi andre skal forstå Guds kall og ledelse i denne situasjonen.

2. Kristin synes aldri at hun merker Guds stemme i livet sitt. Hun blir frustrert over
andres tilsynelatende merkbare Guds-erfaringer. Hun tror at det Biblen sier om
Gud, Jesus og alt sammen er sant, men troen føles for det meste tørr og livløs.

Hva vil dere si for å hjelpe Kristin?

3. Håkon bor et sted hvor han kjenner de fleste naboene sine, men én av naboene
har han aldri pratet med. De er bare på nikk med hverandre. Naboen virker
meget sky og utilnærmelig. En dag får Håkon en underlig konkret følelse av at
han skal kontakte naboen direkte. Håkon er usikker på hva dette innebærer, og
han lurer på om det bare er psyken som spiller ham et lite puss.

Hva skal Håkon gjøre? Er det Gud som pirker borti ham?

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap
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INFO OM SERIEN
Anvendt bibelutgave: Bibelteksten er fra Norsk Bibel 88/07. Brukt med tillatelse.
Forfatter:
Henrik Højlund, prest i Bykirken Aarhus og blogger for Jyllands Posten.
Tidligere sogneprest Ballangen, Norge, Løsning-Korning og Kingo kirke.
Formann for Evangelisk Luthersk Netværk og forfatter av mange bøker.

Henrik Højlund, Aarhus
http://aarhusbykirke.dk/kontakt

Serien består av 8 opplegg til Profeten Jeremia.
Første opplegg (Kapittel 1) er gratis.
Kjøp resten av materialet til Jeremia (7 opplegg) via www.Biblegroups.today
Innhold Jeremia:
Opplegg 1: Kap. 1
Kallet
Opplegg 2: Kap. 2
Frafallet
Opplegg 3: Kap. 10
Gud
Opplegg 4: Kap. 18
Pottemakeren
Opplegg 5: Kap. 20
Anfektelsen
Opplegg 6: Kap. 23
Tidsånden
Opplegg 7: Kap. 31
Frelsen
Opplegg 8: Kap. 32
Håpslivet
+ stikkordsoverskrifter som pekepinner til innholdet i de mellomliggende kapitlene.
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Del gjerne opplegg 1, Jeremia 1, med venner og bekjente.
Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap
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