
 

 

 

 

 

KAMPEN MED GUD OG 

GUDERNE 
Kaldet 

Jeremias’ Bog 1 

 

 

 

 

 

 

Biblegroups.today anbefaler, at I bruger halvdelen af jeres tid på tekstarbejdet og halvdelen 

af jeres tid på tekstanvendelsen med ”Søren og Mette”. Afsæt gerne 50-60 minutter. Del 

eventuelt i to samlinger. 
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Se optakten, og læs derefter kapitel 1. 

 

 

LÆS VERS 1-3 – POINT OF NO RETURN 

Vi befinder os lige før en af 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 I komme i tanker om andre store vendepunkter i Israels historie?  

Hvad tror I, sådanne radikale forandringer gør ved et folk? Hvad gør det ved deres Guds-

relation? 

 

 

LÆS VERS 4-6 – HERRENS ORD KOM TIL MIG 

Udtrykket ”Herrens ord kom til mig” nævnes flere gange og med forskellige ord i hele kapitlet. 

Find dem. Hvad tænker I om det udtryk og de andre variationer af formuleringen? 

På hvilke måder kan et menneske opleve, at Herrens ord kommer til én?  

 

 

LÆS VERS 11-16 – FORÅR… 

Et mandeltræ blomstrer, mens alle andre træer endnu er i vinterdvale. Den varsler altså 

meget tidligt forårets komme. Hvordan ser I sammenhæng mellem det billede og den 

efterfølgende sætning: ”Du ser rigtigt, for jeg våger over, at mit ord bliver udført”? 

 

 

LÆS VERS 17-19 – MODIG ELLER MISMODIG 

Gud indgyder Jeremias mod. Hvad ligger der i ordene fra Gud, som kan give mod? Hvordan 

kan I se opmuntring og mod til jer selv i de ord? 

 

 

TEKSTEN 

o Som intro til Jeremias’ Bog kan man se denne optakt: 

https://youtu.be/GR_rBB0IMrU 

Optakten er med Henrik Højlund, Aarhus Bykirke. 

https://youtu.be/GR_rBB0IMrU
https://youtu.be/GR_rBB0IMrU
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Ud fra det, I har talt om i arbejdet med teksten, hvordan vil I så rådgive og hjælpe Søren og 
Mette? 

Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med ind i 

drøftelserne, sådan at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØREN OG METTE 

1. Søren går med et ønske om at finde et nyt arbejde og flytte til et andet sted. 

Hver dag beder han: ”Gud, hvis du åbner en dør, går jeg ind”. Pludselig åbner 

der sig en dør en dag, et jobtilbud et andet sted i landet. Meget overraskende. 

Søren er lidt væltet bagover. Han havde ganske vist sendt en ansøgning, men 

havde på ingen måde ventet det og havde måske knap nok ønsket det. Det var 

mest af alt tænkt som en prøveballon. Men døren har altså åbnet sig. Søren er i 

stærk tvivl. Han får en stigende følelse af, at han måske hellere skulle blive, 

hvor han er. Men han har jo bedt og bedt til Gud og ligesom stillet sig åben for, 

hvad Gud måtte åbne af døre.  

 

Del gruppen i to. Den ene del argumenterer for, at Søren siger ja tak til 

jobbet. Den anden argumenterer for, at han siger nej tak. 

Efterfølgende kan I samle det i en snak om, hvordan Søren – og alle os 

andre - skal forstå Guds kald og ledelse i denne situation. 

 

2. Mette synes aldrig, hun mærker Guds stemme i sit liv. Hun er frustreret over, at 
andre åbenbart har mærkbare Guds-erfaringer. Hun tror på, at det, Biblen siger 
om Gud og Jesus og alt andet er sandt, men troen føles for det meste tør og livløs.  

 

Hvad vil I sige som hjælp til Mette? 

 

3. Søren bor et sted, hvor han kender de fleste af sine naboer. Men én af naboerne 

har han aldrig talt med. De har højst nikket til hinanden i forbifarten. Naboen 

virker meget sky og utilnærmelig. En dag får Søren en underlig konkret følelse af, 

at han skal tage meget direkte kontakt til naboen. Søren er ikke sikker på, hvad 

det indebærer. Og han overvejer, om det bare er psyken, der spiller ham et lille 

puds.  
 

Hvad skal Søren gøre? Er det Gud, der prikker til ham? 
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Anvendt bibeludgave: BIBELEN, Det Danske Bibelselskab 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materialet består af 8 oplæg om Jeremias’ Bog. 
Første oplæg (Kapitel 1) er gratis, mens man skal betale for de øvrige 7 oplæg. 
Køb resten af materialet til Jeremias’ Bog (7 oplæg) via www.Biblegroups.today. 
Send også gerne en kommentar på materialet. Vi lytter til brugernes input. 
 

 Indhold Jeremias Bog: Kampen med Gud og guderne 

 Oplæg 1: Kap. 1 Kaldet 

 Oplæg 2: Kap. 2 Frafaldet 

 Oplæg 3: Kap. 10 Gud 

 Oplæg 4: Kap. 18 Pottemageren 

 Oplæg 5: Kap. 20 Anfægtelsen 

 Oplæg 6: Kap. 23 Tidsånden 

 Oplæg 7: Kap. 31 Frelsen 

 Oplæg 8: Kap. 32 Håbslivet 

 + stikordsoverskrifter som pejlemærker for indholdet i de mellemlæggende kapitler. 

INFO OM SERIEN 

Forfatter:  
Henrik Højlund, præst i Aarhus Bykirke og blogger for Jyllands Posten. 
Tidligere: Sognepræst Ballangen, Norge, Løsning-Korning og Kingos kirke,  
formand for Evangelisk Luthersk Netværk og forfatter til mange bøger. 

Henrik Højlund, Aarhus 
http://aarhusbykirke.dk/kontakt 
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Del gerne oplæg 1 Jeremias kap. 1 med venner og bekendte. 

http://www.biblegroups.today/
http://aarhusbykirke.dk/kontakt

