
Bibel-læsning og samtale i familiegrupperne   
 

[Skriv her] 
 
Ved spørgsmål kontakt Lone Møller-Hansen,  
email lone@baptistkirken.dk, mobil 23474015 eller fastnet telefon 56 95 10 15 

1. måned – Marias bebudelse 
 

Forslag til indledende bøn på dansk og chin/burmesisk. (I er også meget velkomne til at bede frit!) 
Jesus Kristus, vor Gud 
Vi er alle bedt om at tjene dig med hele os. 
Hjælp os til fortsat at arbejde for dig gennem vores kirke 
uden at søge ære, personlig fortjeneste, 
uden at dømme andre og uden følelsen af, at nu har vi arbejdet hårdt nok og kan slappe af. 
Giv os styrke til at gøre det, der er rigtigt.  
Hjælp os til fortsat at kæmpe – 
og til at huske, at aktiviteter er ikke det vigtigste i livet. 
Det vigtigste er at have vore hjerter rettet mod og indstillet på dig. 
Amen  

 

Læs teksten højt på både burmesisk/chin og dansk: 
Maria bebudelse, Lukas 1:26-38 
Profeten Samuels fødsel, 1. Samuels bog 1:2, 10-20 
 

Bed en kort bøn, f.eks.: 
Herre Jesus 
Tak at du vil åbenbare dig for os igennem din Hellige Ånd.  
Undervis os igennem denne tekst og tal til vore hjerter. 
Amen 
 

Stilhed i 5-10 minutter, hvor man sidder og mediterer over bibelteksten 
 

Start samtalen med at én fortæller børnene, hvad historierne handler om, helt kort og enkelt. 
 

Spørgsmål: 
Synes I, at der er en sammenhæng mellem de to tekster?  

Begge kvinder får en søn, som er noget specielt. Hanna har svært ved at blive gravid, 
Maria er jomfru. Hvad er det, der gør det svært for dem hver for sig? 

 

Hvor vigtig er jomfrufødslen for at tro på, at Jesus er Guds søn? 
 

Hvordan er spørgsmålet om jomfrufødsel traditionelt blevet opfattet i din kultur (chin/dansk)? 
 

Er der sket en udvikling de seneste årtier omkring dette spørgsmål – i hvilken retning? 
 

Hvad siger de to beretninger om Gud? 
 

Hvad kan vi bruge det, vi lærer her, til i den hverdag, vi har?  
Er det svært at være barnløs?  
Hvad sker der, hvis en pige bliver gravid, før hun er gift? 
 

Slut med at bede sammen, inddrag gerne børnene og dét, I har snakket om. I kan også bede 
Fadervor sammen. 


