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Innledning: 

I flere gudstjenester denne våren har temaet vært Bibelen, Guds ord. 
Bibelen er bøkenes bok, og i dobbel forstand. På den ene siden er den en 
bok bestående av i alt 66 bøker. På den andre siden fins det ingen bok som 
har preget verdenshistorien mer enn den. Den er lest av flere mennesker 
enn noen annen bok. For mange mennesker er den svært verdifull. Det fins 
eksempler på alt folk har vært villige til å sone fengselsstraffer, eller ofre 
livet for å få tak i et eksemplar av Bibelen. 
Samtaleopplegget denne gangen tar utgangspunkt i Salme 19 i det gamle 
testamentet. Teksten er skrevet av kong David. Han peker på to måter som 
Gud har åpenbart seg på. Gud har gitt oss en generell åpenbaring gjennom 
skaperverket. Det forkynner at han er stor og mektig. Han har også gitt oss 
en spesiell åpenbaring gjennom sitt ord. Det avdekker hva som er Guds 
vilje, plan og hensikt med alt det skapte. Det er gjennom den spesielle 
åpenbaringen at vi får kjennskap til Guds frelsesverk. David sier om Guds 
ord at det er mer verdt enn gull i mengder. 
 

Les teksten: Salme 19 

* Bruk litt tid til å la den enkelte dele det han/hun spesielt la merke til i 
teksten. 
 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale 

om Guds ord: 

1. Hvor viktig er Bibelen for deg? På hvilken måte er den viktig? 

2. Hvordan leser du i Bibelen? 

3. Hvorfor tror du Bibelen er den mest leste boken? 

4. I Salme 19,8 står det at Herrens lov (Bibelen) gir sjelen nye krefter. Har 

du noen gang opplevd det når du har lest i Bibelen? 

5. I salmen sies det også noe om at Herrens lovbud gir den uerfarne 

visdom, og at hans påbud gir glede i hjertet. På hvilken måte opplever du 

at Bibelen gir deg visdom, eller fyller hjertet med glede? 
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