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Det må man sande, når man ser hvad Carsten Andreassen har samlet sammen af Bibeldrama - og andre
kreative forslag til bibelarbejde.

Bibeldrama er en kontant introduktion til det at bruge drama som led i forkyndelsen, det være sig med børn
og unge, som voksne - og i små eller større grupper. Drama, som en måde at arbejde sig dybere ind i

bibelteksten på, og ikke kun som optrin til at vise for andre.

I Bibeldrama lægges der op til, at kendskabet til de bibelske scener, handlinger og figurer og derved mødet
med Gud ikke bare foregår inde i hovedet, men erfares på egen krop og sættes i forbindelse med personlige

erfaringer.

Brug enkeltøvelserne eller de samlede forløb i Bibeldrama og lad dig inspirere til selv at gå i gang med
kreativt bibelarbejde.

Velegnet i klub- og foreningsarbejdet, såvel som til studiekredse, der vil videre i tekstforståelsen.

 

Forlaget skriver: At formidle evangeliet er mere end talte ord ...

Det må man sande, når man ser hvad Carsten Andreassen har samlet
sammen af Bibeldrama - og andre kreative forslag til bibelarbejde.

Bibeldrama er en kontant introduktion til det at bruge drama som led
i forkyndelsen, det være sig med børn og unge, som voksne - og i
små eller større grupper. Drama, som en måde at arbejde sig dybere
ind i bibelteksten på, og ikke kun som optrin til at vise for andre.

I Bibeldrama lægges der op til, at kendskabet til de bibelske scener,
handlinger og figurer og derved mødet med Gud ikke bare foregår
inde i hovedet, men erfares på egen krop og sættes i forbindelse med

personlige erfaringer.

Brug enkeltøvelserne eller de samlede forløb i Bibeldrama og lad dig
inspirere til selv at gå i gang med kreativt bibelarbejde.

Velegnet i klub- og foreningsarbejdet, såvel som til studiekredse, der
vil videre i tekstforståelsen.
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