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Velkommen til God morgen jenter! 
Jeg er så glad for at DU er her!

God morgen jenter er et sted du kan bli oppmuntret til å lese i bibelen hver dag. Her kan du dele dine 
tanker rundt det du har lest, og lese hva andre har skrevet. Jeg deler mine tanker rundt det vi har lest, 
og deler daglige bibelbilder, men jeg ønsker også at vi skal være et fellesskap - og jeg inviterer deg til 
å bli med i dette fellesskapet! 

Du kan like oss på facebook for å motta daglige oppmuntringer i denne bibelreisen vi er på. Hver uke 
på bloggen vil det også komme oppdateringer - så følg med! 

Jeg vil nå forklare en metode som kan gjøre det lettere å forstå det som står i bibelen.

S.O.A.K. - metoden
Hvorfor skal jeg gjøre dette?

Ved å SOAKe bibelvers er det mulig å komme enda dypere i skriften (Guds ord) og ”se” mer enn hvis 
du kun leser versene og så går videre.

Hva står S.O.A.K. for?

S- står for skriften. Etter å lest dagens kapittel kan du skrive ned det bibelverset eller versene du har 
valgt ut. Du kommer til å bli overrasket over hva Gud kan avsløre for deg når du tar deg tiden til å 
gjøre dette! Det er en verdifull måte å komme enda nærmere Guds ord. 

O- står for observasjon. Hva ser du i versene du har valgt ut? Hvem er publikum? Blir noen ord 
gjentatt? Hvilke ord blir viktige for deg? Hva lærer vi om Gud? 

A-  står for anvendelse. Nå blir Guds ord personlig. Hva sier Gud til meg i dag? Hvordan kan jeg 
bruke det jeg nettopp leste i mitt eget liv? Hvilke forandringer må jeg gjøre?  

K- står for knele i bønn. Hvis Han har avslørt noe mens du har vært i Hans ord, be om det. Tilstå 
enhver synd Han har åpenbart i ditt liv. Tanken er at bibelen er skriftlig og det kan også bønn være. 

Å studere Guds ord på denne måten kan ta så lite eller lang tid som du har å gi. Noen dager kan det ta 
10 til 15 minutter, andre dager lenger. 

På den neste siden finner du en side med fargekoding. Der finner du fargene og hvilken betydning 
de har, hvis du vil markere i bibelen. Du finner nærmere forklaring til fargekoding på bloggen. Etter 
fargekodingen finner du en side som du kan skrive ut så mange eksemplarer du vil av. Tanken er at 
du kan bruke det til din egen SOAK. Du kan også ta en blank notatbok, skrive bokstavene i den og 
begynne å skrive. Det er viktig for meg å presisere at det ikke går an å gjøre noe feil. Dette er kun 
verktøy der målet er å komme enda nærmere Gud og å øke forståelse av den aktuelle teksten. Lykke 
til - og Guds velsignelse!

Med ønske om å komme nærmere Ham, 
Catherine.

www.catherinegabrielsen.com
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