#påske2020 med
#bibelstreger

Bibeltekster til påskeugen
Dette er en oversigt over bibeltekster til fordybelse med bibelstreger i påsken 2020.
Du finder en lille guide og links på næste side.
Dag og dato

Bibeltekster

Palmesøndag, d. 5. april

Hvordan er man den største – Jesus kommer til Jerusalem
Mark. 10,35-45 +11,1-11
(eller Matt. 20,20-28 + 21,1-12, hvis man hellere vil tegne der)

Mandag d. 6. april

Jesus i templet
Matt. 21,12-17.

Tirsdag d. 7. april

Du skal elske - størst af alt er kærligheden
Matt. 22, 34-46

Onsdag d. 8. april

Kvinden med den kostbare duftende olie i krukken
Matt. 26,6-13 (eller Mark. 14,3-9)

Skærtorsdag d. 9. april

Aftenen før
Fodvaskningen, det sidste måltid og forudsigelsen af Judas' forræderi.
Joh. 13 (evt. 13,1-30)

Langfredag d. 10. april

Pint under Pontius Pilatus
Joh. 18 og 19

Lørdag d. 11. april

I graven
Bliv i teksten fra i går eller læs evt. Matt. 27,57-66

Påskedag d. 12. april

Han er ikke her
Markus 16,1-11

Anden påskedag d. 13. april

Han er der stadig ... møder med Jesus i frygt og tvivl
Joh. 20,19-30

Du finder denne guide, links og andet via linket: bibelstreger.dk/p20
Hvis du deler dine tegninger eller billeder online, så brug disse tre hashtag:
#p20 #bibelstreger #påske2020.

Find mere inspiration til din påske på www.påske2020.dk

Guide i bibelstreger – påsken 2020
Hvad er bibelstreger?
Det er det danske ord for fænomenet "biblejournaling". Det er at
fordybe sig i og ”indtage” en bibeltekst gennem kreativ udfoldelse
i tegning og ord. Du kan enten tegne og male på papir eller andre
materialer - eller direkte i en bibel. Du kan læse mere via dette
link: www.bibelstreger.dk.

Guide
Du kan lave bibelstreger alene eller sammen med andre.

Forberedelser
Find din bibel frem eller slå bibelteksten op online:



Bibelselskabets autoriserede oversættelse:
https://www.bibelselskabet.dk/bibelen-online
Bibelen på hverdagsdansk fra Scandinavia:
http://bibelweb.dk/tag/bibelen-pa-hverdagsdanskonline/

Find tegneredskaber og andre materialer frem.
Det kan være godt med kladdepapir, blyant og viskelæder til at
skrive noter og tegne små skitser mens du læser.

Find et godt sted at sidde

Der er en gruppe på Facebook,
hvor vi deler erfaringer,
bibelstreger og tanker om dem.
Søg efter Bibelstreger på
Facebook under grupper.
FB-side:
facebook.com/bibelstreger
Instagram: @bibelstreger
Hjemmeside: bibelstreger.dk

Et sted hvor der er plads og ro til at fordybe sig.

Gå ind på Facebook, Instagram eller vores hjemmeside bibelstreger.dk/p20 og find dagens vers og
refleksion.

Alene:






Bed evt. en bøn. Fortæl Gud at du er åben for ham nu og bed ham om at åbne denne tekst for dig nu.
Læs teksten – og læs/lyt til dagens refleksion.
Læg mærke til hvad du bibelteksten rører i dig. Hvad undre dig? Hvad glæder dig? Er der andre følelser
teksten vækker? Hvad siger teksten til dig i dag?
Er der noget du ved om teksten i forvejen, som du kan trække på? Hvis du har frimodigheden, så tal
med Gud om det. Læs gerne teksten igen.
Skriv noter og tænk over hvad du vil tage med dig fra teksten? Kan du tegne eller dekorere det?

Sammen som familie:






I kan evt. bede en bøn sammen. Hvis I ikke er vant til at bede, så bed f.eks. Fadervor.
Læs teksten højt - og læs/lyt til dagens refleksion.
Vær stille en stund, hvor I hver i sær lægger mærke til hvad teksten vækker i dig. Del derefter jeres
tanker. Giv plads til at lytte og lad være med at have for mange meninger om de andres tanker er
”rigtige” eller ”forkerte”. Læs gerne teksten igen.
Begynd at tegne og hyg jer med det.

