Hvordan kan bogen

Hverdag i evangeliets kraft
bruges i små- og cellegrupper?

Bogen Hverdag i evangeliets kraft er en guide til DNA-grupper.
DNA-grupper beskrives som bestående af tre personer af samme
køn der mødes ugentligt. Gennem 16 samlinger fører bogen
deltagerne gennem en proces der hjælper med at tage evangeliet
om Jesus med ind i alle livets rum og afkroge.
Bogens 16 afsnit kan fint bruges på andre måder. På side 15 i bogen
beskrives fx hvordan en bibelstudiegruppe/cellegruppe kan
organisere sig i kønsopdelte DNA-grupper for en periode og flette
DNA-samlinger ind i gruppens almindelige rytme. Bogen foreslår
også at ægtepar kan gennemgå bogen sammen.
For nogle smågrupper i Nordvest LMU og for cellegrupper i
Nordvestkirken er det voldsomt at skulle gå i gang med 16 samlinger
med en guide der ikke er 100% målrettet den eksisterende gruppes
form, størrelse og rytme. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til
at bruge dele af Hverdag i evangeliets kraft i de eksisterende
grupper.
Konkret hjælper denne vejledning til hvordan Hverdag i evangeliets
kraft kan bruges ved fem samlinger i små- og cellegrupper. Efter fem
samlinger har man fået en smagsprøve af bogen og man kan i
grupperne og individuelt vurdere om man skal begynde forfra i DNAgrupper, opstarte nye DNA-grupper eller fortsætte med bogen som
små/cellegruppe.

2

Indledende overvejelser og beslutninger
−
−
−

Køb bogen – alle deltagere bør have adgang til at læse bogen
Læs side 11-21 i bogen
Følgende overvejelser kan gennemføres ved opstarten af første
samling:
a. Vælg en leder af gruppen jf. s12
b. Beslut jer for hvor, hvor ofte og hvordan I vil mødes
c. Overvej og beslut jer for om I vil vælge at følge denne
vejlednings 5 samlinger eller vælge løsningen beskrevet
på side 15 der bruger alle bogens 16 samlinger.
d. Overvej om I vil gennemføre samtalerne som én ”stor”
små/cellegruppe eller dele jer i grupper af tre personer
mens i gennemgår bogen afsnit.

Før første samling
−
−

Alle læser Appendiks 1(s143-146) og 2(149-151)
Alle forbereder egen livshistorie jf. appendiks 1

Første samling
−
−
−

Følg bogens guidning
Når I når til at dele egne livshistorier, vælger I hvem af jer der
skal fortælle deres historie ved denne samling. Formodentlig vil
der være tid til 2-3 af jer.
Livshistorierne kan tage lang tid, men er en god investering af
tiden. Overvej derfor om der er brug for en ekstra samling
måske med en alternativ form, kun med fokus på jeres
livshistorier.

Mellem første og anden samling
−
−

Fortsæt med at bede for hinanden
Giv hinanden opmuntringer og følg op på hvad I har besluttet
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Anden samling
−
−

−

Følg bogens guidning
Når I når til ’Hænder’ kan 2-3 personer mere fortælle deres
historie. Ved de kommende samlinger er det ikke realistisk at
mere end én person deler livshistorie. Overvej derfor hvordan I
når hele vejen rundt i gruppen.
Ved afsnittet ’Senere på ugen’ skal I aftale hvordan I deler
refleksioner over læsninger af Efeserbrevet. Hvis I ikke mødes
ugentligt, er det godt at få aftalt hvornår I læser og reflekterer
over de angivne tekster i perioden indtil næste samling.

Mellem anden og tredje samling
−
−
−

Fortsæt med at bede for hinanden
Giv hinanden opmuntringer og spørg ind til hvordan evangeliets
sandhed huskes og leves ud.
Læs teksterne fra Efeserbrevet som beskrevet på s33 og del
hvad I lærer som besluttet ved anden samling.

Tredje samling
−
−

Følg bogens guidning
Når I når til ’Hænder’ kan 2-3 personer mere fortælle deres
historie.

Mellem tredje og fjerde samling
−
−
−

Fortsæt med at bede for hinanden
Giv hinanden opmuntringer og spørg ind til hvordan I ”går ind til
festen” og hvordan I viser omsorg for ”storebrødre” og
”lillebrødre” i hverdagen.
Læs teksterne fra Efeserbrevet som beskrevet på s38 og del
hvad I lærer som besluttet ved anden samling.
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Fjerde samling
−
−

Følg bogens guidning
Når I når til ’Hænder’ kan de personer der endnu ikke har fortalt
deres historie, fortælle den.

Mellem fjerde og femte samling
−
−
−

Fortsæt med at bede for hinanden
Giv hinanden opmuntringer og spørg når i mødes hinanden om I
kort kan forklare hvad I mener med ordet evangeliet.
Læs teksterne fra Efeserbrevet som beskrevet på s46 og del
hvad I lærer som besluttet ved anden samling.

Femte samling
−
−
−

−

Følg bogens guidning til og med afsnittet ’Hjerte’
Før I når til ’Hænder’ deler I jer op i mindre grupper med tre til
fire personer i hver gruppe. Gerne kønsopdelte grupper. Aftal at
mødes igen efter fx 35 minutter.
I de opdelte grupper følges bogens afsnit ’Hænder’ og ’Senere
på ugen’.
o Hjælp de øvrige i gruppen til at være ærlige og
personlige ved selv at være det og spørge ind til hvad de
øvrige finder frem til af evangelisk forandringsprojekt
Fortsat i opdelte grupper læses følgende:

Det er for mange helt nyt at blive udfordret til at identificere et
evangelisk forandringsprojekt. Det er afgørende for forståelsen af
hvad et evangelisk forandringsprojekt er, at man har læst og drøftet
det der er indholdet af de foregående afsnit.
1 Historier: Hvordan er Guds historie og hvordan er din historie?
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2 De fire evangeliespørgsmål: Hvem er Gud? Hvad har Gud gjort?
Hvem er du? Hvad skal du gøre?
3 De to sønner: Hvordan forstå evangeliet dybere?
4 Evangeliet: Hvad er evangeliets natur? Hvordan er forholdet
mellem evangeliet og livet som discipel?
Kun ved at forstå evangeliet og kun ved at få evangeliet masseret
ind i hjertet kan det vi gør med vores hænder og det
forandringsprojekt vi sætter os for, blive evangelisk. Det er fortsat
evangeliet der er kraften.
Jesu disciple har kontinuerligt brug for at forstå evangeliet, få det
masseret ind i hjertet og lade det få konkret udslag i handlinger og
forandringer. I bogen Hverdag i evangeliets kraft er forløbet tænkt
sådan at det evangeliske forandringsprojekt fortsætter de næste
mange uger, samtidig med at man læser og taler videre. De følgende
afsnit understøtter det evangeliske forandringsprojekt og gentager
og udvider hvad der blev talt om i de fem første.
6 Motivation: Hvad er motivationen for at blive mere som Jesus?
7 Identitet: Hvad er vores identitet og hvordan påvirker det os?
8 Love og regler: Hvad kan love og regler – og hvad kan de ikke?
Hvad kan evangeliet om Jesus?
9 Frihed: Hvordan fornyer, frigør og helliggør Gud Fader os?
10 Tilbedelse: Hvordan bliver tillid og tilbedelse af Gud en hjælp i
kampen mod synden?
11 Sandhed: Hvordan gør sandheden os fri? Hvordan binder løgnen
os?
12 Afgudsdyrkelse: Hvordan afsløres hverdagens afgudsdyrkelse?
13 Omvendelse og tro: Hvordan får daglig omvendelse mig til at se
Gud som større og bedre end mine syndige længsler?
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14 Formet af evangeliet: Hvordan følge Åndens længsel og blive
formet af evangeliet?
15 Det kristne fællesskab: Hvordan kan det kristne fællesskab tjene
livet, oplæringen, omvendelsen og troen?
16 Mission: Hvordan former, nærer og bevarer mission os som
disciple?
Før I vender tilbage og samles med hele gruppen så tal sammen om
hvad der vil hjælpe jer til fortsat at forstå, tilegne og udleve
evangeliet. Tal også om hvordan I kan hjælpe hinanden og andre i
discipellivet.
−

Når delgrupperne igen er samlet til én gruppe, taler I sammen
og beslutter jer for hvordan I vil fortsætte. Overvej blandt andet
følgende muligheder:
a. Suppler små/cellegruppe rytmen med at I mødes tre
og tre i DNA-grupper. Start forfra med bogen eller
fortsæt fra afsnit 6.
b. Find andre I vil starte DNA-grupper med som måske
med tiden kan blive en del af jeres små/cellegruppe
og føre til udvidelse og deling.
c. Fortsæt gennemgangen af Hverdag i evangeliets
kraft som små/cellegruppe – nu kender i mønsteret.
d. Læs Efeserbrevet færdigt og del med hinanden som
besluttet ved anden samling.

-------------------Del gerne spørgsmål, kommentarer, gode råd og erfaringer med
andre grupper og med Reidar Puggaard Poulsen,
reidar@nordvestkirken.dk
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