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Læs nyt!

Når man læser, læser man med en forventning. Nogle gange overtrum-

fer forventningen læsningen. Så kommer man til at læse dét, man for-

venter – i stedet for det, der faktisk står. 

Bibelen er en bog, mange går til med forventning. Derfor får man også 

indimellem nogle overraskelser, når man opdager, hvad der egentlig 

står i teksten. Det sker for både erfarne og nye bibellæsere. Der står fx 

ikke i Første Mosebog, at det er et æble, Adam og Eva spiser i Paradisets 

Have, og evangelisten Matthæus nævner ikke med ét ord tre hellige 

konger, men fortæller blot om ”nogle vise mænd”. Eller tag profeten 

Jonas, som bliver slugt af en fisk – ikke en hval, som mange husker. 

Når man følger Bibellæseplanen, kommer man ud i alle hjørner. Man 

læser det, man kender og det, man måske ikke har læst før. Man læser 

også det, man tror, man kender, men som viser sig helt anderledes, når 

man læser igen.

Profeten Jonas er berømt for sit ophold i fiskens bug, som kristne har 

læst som en allegori på Jesus’ tre dage i dødsriget. Generation efter ge-

neration har kunnet spejle sig i profetens klage fra det dybeste mørke. 

Og lige så mange har kunnet trøste sig ved den barmhjertige Gud, der 

får en olieplante til skyggefuldt at rejse sig over Jonas’ forståelige mis-

mod. Han er glad for skyggen, men ville hellere have, at Gud straffede 

folkene i Nineve, sådan som han havde stillet Jonas i udsigt. Særlig sym-

patisk er han vel ikke, Jonas, men meget menneskelig. 

Selv i et af Bibelens mindste skrifter er der overflod af stof til både for-

undring og fordybelse, til eftertanke og perspektiv. Jonas’ Bog og de 

andre små profeter er blandt de tekster, man kommer igennem i dette 

års læseplan.

Bibellæseplanen for 2018-19 er fjerde etape af fem, hvor man kommer 

igennem – næsten – hele Bibelen. Hver dag et nyt lille stykke. Til gen-

kendelse, til oplysning og fornyelse. 

Tag og læs! 

Birgitte Stoklund Larsen

generalsekretær



  DECEMBER
 

Søndag 2. 1. s. i advent /// Matt 21,1-9

Mandag 3. Luk 1,1-25 /// Mange skal glæde sig  

 over hans fødsel

Tirsdag 4. 1,26-45 /// Se, jeg er Herrens tjenerinde

Onsdag 5. 1,46-66 /// Min sjæl ophøjer Herren

Torsdag 6. 1,67-80 /// Solopgangen fra det høje vil besøge os

Fredag 7. 2,1-21 /// Jeg forkynder jer en stor glæde

Lørdag 8. Sl 97,1-12 /// Han bevarer sine frommes liv

Søndag 9. 2. s. i advent /// Luk 21,25-36

Mandag 10. Luk 2,22-40 /// Mine øjne har set din frelse

Tirsdag 11. 2,41-52 /// Jeg bør være hos min fader

Onsdag 12. 3,1-22 /// Du er min elskede søn

Torsdag 13. 3,23-38 /// Jesus var omkring 30 år,  

 da han begyndte sit virke

Fredag 14. 4,1-15 /// Mennesket skal ikke leve af brød alene

Lørdag 15. Sl 98,1-9 /// Alle bjerge skal juble for Herren

Søndag 16. 3. s. i advent /// Matt 11,2-10

Mandag 17. Luk 4,16-30 /// Herrens ånd er over mig

Tirsdag 18. 4,31-44 /// De vidste, at han var Kristus

Onsdag 19. 5,1-16 /// Kast jeres garn ud til fangst! 

Torsdag 20. 5,17-32 /// Dine synder er tilgivet dig

Fredag 21. 5,33-6,5 /// Menneskesønnen er herre  

 over sabbatten

Lørdag 22. Sl 99,1-9 /// Du var en Gud, der kunne tilgive

Søndag 23. 4. s. i advent /// Joh 1,19-28

Mandag 24. Juleaften /// Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25

Tirsdag 25. Juledag /// Luk 2,1-14

Onsdag 26. 2. juledag /// Matt 23,34-39

Torsdag 27. Luk 6,6-19 /// De, der plagedes af urene ånder,  

 blev helbredt

Fredag 28. 6,20-36 /// Velsign dem, der forbander jer

Lørdag 29. Ordsp 20,1-15 /// Det er en ære for en mand  

 at afstå fra strid

Søndag 30. Julesøndag /// Luk 2,25-40

Mandag 31. Luk 6,37-49 /// Ethvert træ kendes på sin frugt
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  JANUAR
 

Tirsdag 1. Nytårsdag /// Luk 2,21

Onsdag 2. Jon 1,1-16 /// Tag mig og kast mig i havet

Torsdag 3. 2,1-3,10 /// Du, Herre min Gud, 

 løftede mig op fra graven

Fredag 4. 4,1-11 /// Jeg vidste jo, at du er en nådig 

 og barmhjertig Gud

Lørdag 5. Sl 100,1-5 /// Gå ind ad hans porte med takkesang

Søndag 6. Helligtrekongers søndag /// Matt 2,1-12

Mandag 7. Nah 1,1-14 /// Jeg sprænger dine lænker

Tirsdag 8. 2,1-11 /// Herren genopretter Jakobs stolthed

Onsdag 9. 2,12-3,7 /// Nineve er ødelagt, hvem ynker hende?

Torsdag 10. 3,8-11 /// Alle hendes stormænd blev lagt i lænker

Fredag 11. 3,12-19 /// Dine hyrder sover, assyrerkonge

Lørdag 12. Sl 101,1-8 /// Det falske hjerte skal vige fra mig

Søndag 13. 1. s. e. helligtrekonger /// Luk 2,41-52 

 eller Mark 10,13-16

Mandag 14. 2 Mos 32,1-18 /// Lav os en gud

Tirsdag 15. 32,19-35 /// Måske kan jeg skaffe soning for jeres synd

Onsdag 16. 33,1-23 /// Lad mig dog se din herlighed

Torsdag 17. 34,1-16 /// ”Lidenskabelig” er Herrens navn

Fredag 18. 34,17-35 /// Han skrev pagtens ord, 

 de ti bud, på tavlerne

Lørdag 19. Sl 102,1-12 /// Mine dage svinder som røg

Søndag 20. 2. s. e. helligtrekonger /// Johs 2,1-11

Mandag 21. Luk 7,1-17 /// Gud har besøgt sit folk

Tirsdag 22. 7,18-35 /// Se, jeg sender min engel foran dig

Onsdag 23. 7,36-50 /// Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!

Torsdag 24. 8,1-18 /// Den, der har ører at høre med, skal høre!

Fredag 25. 8,19-39 /// Mester, Mester! Vi går under!

Lørdag 26. Ordsp 20,16-30 /// Sig ikke: ”Jeg vil gengælde ondt”

Søndag 27. 3. s. e. helligtrekonger /// Matt 8,1-13

Mandag 28. Luk 8,40-9,6 /// Frygt ikke, tro kun

Tirsdag 29. 9,7-27 /// Hvem siger I, at jeg er?

Onsdag 30. 9,28-45 /// Menneskesønnen skal overgives  

 i menneskers hænder

Torsdag 31. 9,46-62 /// Den, der er den mindste blandt jer alle, 

 han er stor

MOBILEPAY: 62903



Tolv små profeter
Ud af Det Gamle Testamentes 39 bøger er 16 af dem profetbøger så-

dan at forstå, at de bærer en profets navn og indeholder beretninger 

om profetens forkyndelse og virke. I omfang er de yderst forskellige, fra 

Obadias’ Bog på en enkelt side til Esajas’ på 64 sider. Traditionelt opdeler 

man profetbøgerne i de fire store (dvs. de fire længste), som er Esajas’ 

Bog, Jeremias’ Bog, Ezekiels Bog og Daniels Bog, og så de resterende 12 

små, der står som de sidste 12 skrifter i Det Gamle Testamente.

En profet i Israel er en person, der forkynder Guds vilje for høj og lav i 

folket og for venner og fjender. Alt efter omstændighederne truer de 

med dom og undergang eller lover fred og frelse. Deres forkyndelse er 

overleveret ved at kredse af elever og tilhængere har opsamlet og be-

varet den mundtligt og på et tidspunkt sammenskrevet overleverin-

gen. I mange tilfælde er det sket med så få detaljer om den historiske 
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sammenhæng, at det i dag er vanskeligt at tidsfæste de situationer, 

profeten taler ind i.

En række temaer er tilbagevendende i profetbøgerne. Først og frem-

mest angribes afgudsdyrkelsen. Men profeterne forholder sig også me-

get kritisk til tempeltjenesten og præsternes virke. At overholde offer-

bestemmelserne er ikke en tilstrækkelig gudstjeneste. Det, som Herren 

ønsker sig, er omsorg for de svage og de fremmede – barmhjertighed 

frem for slagtofre. Ofte tales der dom over folkets ledere, præsterne og 

de rige for at forsømme deres ansvar. Krige og andre ulykker skildres 

detaljeret og tolkes som den velfortjente straf over dem. En dag vil Gud 

gribe ind, endegyldigt udslette al ondskab, og fred og retfærdighed 

vil fylde verden (i profetbøgerne kommer det til udtryk i profetien om 

”Herrens dag”).  

I trængselstider er profeterne ofte fulde af trøst og løfter om befrielse. 

Doms- og frelsesforkyndelsen kombineres hos flere af profeterne (fx 

Sefanias og Zakarias) i tanken om, at dom og straf rammer hovedparten 

af Israels folk, mens frelse og befrielse kommer en mindre del af folket 

til gode. Resten af Israels folk får lov at vende hjem fra landflygtighed 

og leve i det kommende fredsrige, hvor alverdens folkeslag samler sig 

om Israels Gud.

I Det Nye Testamente spiller disse profetbøger en stor rolle. I Jesus’ 

forkyndelse videreføres en række af motiverne, ikke mindst forkyndel-

sen af Guds barmhjertighed over for menneskene og kravet om men-

neskers barmhjertighed over for hinanden: Også forkyndelsen af Jesus 

som Guds udvalgte føres overalt i Det Nye Testamente frem med stærk 

støtte i profeternes forkyndelse.



  FEBRUAR
 

Fredag 1. Luk 10,1-20 /// Guds rige er kommet nær

Lørdag 2. Sl 102,13-23 /// Herren genopbygger Zion

Søndag 3. 4. s. e. helligtrekonger /// Matt 8,23-27

Mandag 4. Luk 10,21-37 /// Alt har min fader overgivet mig

Tirsdag 5. 10,38-11,13 /// Bed, så skal der gives jer

Onsdag 6. 11,14-32 /// Se, her er mere end Jonas

Torsdag 7. 11,33-54 /// Dit øje er legemets lys

Fredag 8. 12,1-12 /// I er mere værd end mange spurve

Lørdag 9. Sl 102,24-29 /// De går til grunde, men du består

Søndag 10. Sidste s. e. helligtrekonger /// Matt 17,1-9

Mandag 11. Luk 12,13-31 /// Vær ikke bekymrede for livet

Tirsdag 12. 12,32-48 ///  Hvor jeres skat er, 

 dér vil også jeres hjerte være

Onsdag 13. 12,49-59 /// Hvorfor forstår I ikke at tyde 

 denne tid?

Torsdag 14. 13,1-17 /// Kvinde, du er løst fra din sygdom

Fredag 15. 13,18-35 /// Bort fra mig, alle I, som øver uret!

Lørdag 16. Sl 103,1-10 /// Han tilgiver al din skyld

Søndag 17. Søndag septuagesima /// Matt 20,1-16

Mandag 18. Mika 1,1-7 /// Gud Herren vil vidne imod jer

Tirsdag 19. 1,8-16 /// Klip dig skaldet i sorg

Onsdag 20. 2,1-11 /// Ve dem, der planlægger ondskab

Torsdag 21. 2,12-3,8 ///  Jeg vil samle Israels rest

Fredag 22.  3,9-4,8 /// De skal ikke mere oplæres til krig

Lørdag 23. Ordspr 21,1-15 /// Herren prøver hjerterne

Søndag 24. Søndag seksagesima /// Mark 4,1-20

Mandag 25. Mika 4,9-14 /// Talrige folkeslag samler sig om dig

Tirsdag 26. 5,1-14 /// Han skal være fredens herre

Onsdag 27. 6,1-16 /// Herren fører sag mod sit folk

Torsdag 28. 7,1-6 /// Alle ligger på lur efter blod
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  MARTS
 

Fredag 1. Mika 7,7-20 /// Hvilken gud er som du, 

 der tilgiver skyld

Lørdag 2. Sl 103,11-22 /// Menneskets liv er som græsset

Søndag 3. Fastelavns søndag /// Matt 3,13-17

Mandag 4. Luk 14,1-14 /// Indbyd fattige, vanføre, 

 lamme og blinde

Tirsdag 5. 14,15-35 /// Kom, nu er alt rede!

Onsdag 6. 15,1-10 /// Glæd jer med mig, for jeg 

 har fundet det får, jeg havde mistet.

Torsdag 7. 15,11-32 /// Han var fortabt, men er blevet fundet

Fredag 8. 16,1-13 /// Herren roste den uærlige forvalter

Lørdag 9. Sl 104,1-18 /// Du vander bjergene fra din højsal

Søndag 10. 1. s. i fasten /// Matt 4,1-11

Mandag 11. Luk 16,14-31 /// Husk på, at du fik dit gode, 

 mens du levede

Tirsdag 12. 17,1-19 /// Jesus, Mester, forbarm dig over os!

Onsdag 13. 17,20-37 /// Guds rige er midt iblandt jer

Torsdag 14. 18,1-17 /// Lad de små børn komme til mig

Fredag 15. 18,18-34 /// Kom så og følg mig!

Lørdag 16. Sl 104,19-35 /// Du giver dem, og de samler op

Søndag 17. 2. s. i fasten /// Matt 15,21-28

Mandag 18. Luk 18,35-19,10 /// I dag skal jeg være gæst i dit hus

Tirsdag 19. 19,11-27 /// Enhver, som har, til ham skal der gives

Onsdag 20. 19,28-44 /// Velsignet være han, som kommer

Torsdag 21. 19,45-20,8 /// Mit hus skal være et bedehus

Fredag 22. 20,9-26 /// Jeg vil sende min elskede søn

Lørdag 23. Sl 105,1-15 /// Evigt husker han på sin pagt

Søndag 24. 3. s. i fasten /// Luk 11,14-28

Mandag 25. Luk 20,27-40 /// Han er ikke Gud for døde, 

 men for levende

Tirsdag 26. 20,41-21,11 /// Der skal ikke lades sten på sten tilbage

Onsdag 27. 21,12-28 /// Da skal de se Menneskesønnen komme

Torsdag 28. 21,29-22,6 /// Mine ord skal aldrig forgå

Fredag 29. 22,7-30 /// Jeg er iblandt jer som den, der tjener

Lørdag 30. Ordsp 21,16-31 /// Den, der elsker vin og olie, 

 bliver ikke rig

Søndag 31. Midfaste /// Joh 6,1-15
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Ypperstepræsten
Den øverste for præsteskabet ved Jerusalems tempel var ypperstepræ-

sten. Under ham sorterede præster og levitter, der gjorde tjeneste på 

skift, mens ypperstepræsten var permanent til stede i Jerusalem og 

gjorde daglig tjeneste i templet. Alle disse tjenere var af Levis stamme.

Den første ypperstepræst i bibelhistorien er Moses’ bror, Aron. Ram-

men er Israels ørkenvandring, hvorunder Gud stifter pagt med folket 

og meddeler Moses pagtens bestemmelser i Anden til Femte Mosebog. 

Blandt lovens mange paragraffer er en række udførlige bestemmelser 

om ypperstepræstens dragt, hans indvielse og hans tjeneste. Det frem-

går bl.a., at ypperstepræsten bar turban og et gulddiadem, og at han i 

sit brystskjold havde to lodder, som anvendtes til lodkastning ved af-



gørelsen af visse sager. Det lodderne viste, ansås for at udtrykke Guds 

vilje i sagen. 

Ypperstepræstens indvielse adskilte sig fra de øvrige præsters, ved at 

han blev rituelt salvet, sådan som konger og udvalgte profeter bliver det 

i Det Gamle Testamente.

Ypperstepræstens rolle som øverste mellemmand mellem Gud og fol-

ket ses tydeligt ved den årlige fest kaldet ’den store forsoningsdag’. Her 

går ypperstepræsten ind bag forhænget til det helligste rum i templet 

og stænker blod fra offerdyret over pagtens ark. Kun ypperstepræsten 

har adgang til det allerhelligste, og kun denne ene dag om året (Tredje 

Mosebog kapitel 16).

I de kongeløse tider efter det babyloniske eksil, hvor det jødiske land 

det meste af tiden var under fremmed herredømme, får ypperstepræ-

sten stor betydning som folkets leder i spidsen for det 70 mand store 

råd, kaldet ’synedriet’. Dette afspejler sig i evangeliernes fortællinger 

om tilfangetagelsen af Jesus og retssagen mod ham, hvor ypperste-

præsten optræder som både anklager og dommer (Markusevangeliet 

kapitel 14,53-64).

Med den nye pagt, som stiftes ved korsfæstelsen af Jesus, bortfalder alt, 

hvad der hedder offertjeneste og tanken om, at der behøves præstelige 

mellemmænd mellem Gud og mennesker. Symbolsk udtrykkes det ved, 

at forhænget for det allerhelligste revner, da Jesus dør (Markusevange-

liet kapitel 15,38). Nu kan ethvert menneske på egen hånd træde frem 

for Gud. Dette tema bliver grundigt behandlet af den anonyme forfatter 

til Hebræerbrevet. Kristus skildres her som den endegyldige ypperste-

præst, der ved at ofre sig selv gør ende på al tempeltjeneste. ”Denne 

præst har frembåret ét eneste, eviggyldigt offer for synder, og derefter 

taget sæde ved Guds højre hånd” (Hebræerbrevet kapitel 10,12).
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  APRIL
 

Mandag 1. 4 Mos 10,1-10 /// Lav to sølvtrompeter

Tirsdag 2. 10,11-36 /// Så brød de op fra Herrens bjerg

Onsdag 3. 11,1-15 /// Skaf os kød at spise!

Torsdag 4. 11,16-35 /// Er Herrens arm for kort?

Fredag 5. 12,1-16 /// Har Herren kun talt til Moses?

Lørdag 6. Sl 105,16-25 /// Så kom Israel til Egypten

Søndag 7. Mariæ bebudelses dag /// Luk 1,26-38

Mandag 8. Luk 22,31-46 /// Og han blev regnet

 blandt lovbrydere

Tirsdag 9. 22,47-62 /// Dette er jeres time, 

 og mørket har magten

Onsdag 10. 22,63-23,7 /// Er du jødernes konge?

Torsdag 11. 23,8-25 /// Hvad ondt har denne mand da gjort?

Fredag 12. 23,26-49 /// I dag skal du være med mig i Paradis

Lørdag 13. Sl 105,26-35 /// Han sendte Moses, sin tjener

Søndag 14. Palmesøndag /// Matt 21,1-9

Mandag 15. Luk 23,50-24,12 /// Han er ikke her, 

 han er opstået

Tirsdag 16. 24,13-35 /// Bliv hos os!

Onsdag 17. 24,36-53 /// I skal være vidner om alt dette

Torsdag 18. Skærtorsdag /// Matt 26,17-30

Fredag 19. Langfredag /// Matt 27,31-56 

 eller Mark 15,20-39

Lørdag 20. Sl 105,36-45 /// Han huskede sit hellige løfte

Søndag 21. Påskedag /// Mark 16,1-8

Mandag 22. 2. påskedag /// Luk 24,13-35

Tirsdag 23. 4 Mos 13,1-33 /// Landet flyder med mælk 

 og honning

Onsdag 24. 14,1-25 /// På din bøn vil jeg tilgive dem

Torsdag 25. 14,26-45 /// I skal bære jeres straf i fyrre år

Fredag 26. 15,1-26 /// Sådan skal i bære jer ad

Lørdag 27. Ordsp 22,1-16 /// Herrens øjne agter på kundskab

Søndag 28. 1. s. e. påske /// Joh 20,19-31

Mandag 29. 4 Mos 15,27-41 /// Han må selv bære sin straf

Tirsdag 30. 16,1-24 /// Tag ikke hensyn til deres offergaver!
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  MAJ
 

Onsdag 1. 4 Mos 16,25-17,15 /// Jorden åbnede sit gab 

 og slugte dem

Torsdag 2. 17,16-26 /// Arons stav havde sat skud

Fredag 3. 17,27-18,19 /// Du skal frikøbe den førstefødte 

 af mennesker

Lørdag 4. Sl 106 1,1-12 /// Han førte dem gennem dybet

Søndag 5. 2. s. e. påske /// Joh 10,11-16

Mandag 6. 4 Mos 18,20-32 /// Levitterne giver jeg 

 al tiende i Israel

Tirsdag 7. 19,1-13 /// Han skal rense sig for synd

Onsdag 8. 19,14-20,1 /// Alt, hvad den urene rører ved, er urent

Torsdag 9. 20,2-21 /// Der strømmede rigeligt vand ud

Fredag 10. 20,22-21,9 /// Lav en slange og sæt den på en stang

Lørdag 11. Sl 106,13-23 /// De glemte Gud, deres frelser

Søndag 12. 3. s. e. påske /// Joh 16,16-22

Mandag 13. 4 Mos 21,10-31 /// Så bosatte israelitterne sig 

 i amoritternes land

Tirsdag 14. 21,32-22,12 /// Kom og forband dette folk for mig

Onsdag 15. 22,13-21 /// Du må ikke gøre andet end det, 

 jeg siger til dig!

Torsdag 16. 22,22-35 /// Hvorfor har du slået dit æsel tre gange?

Fredag 17. Bededag /// Matt 3,1-10

Lørdag 18. Sl 106,24-39 /// De vragede det dejlige land

Søndag 19. 4. s. e. påske /// Joh 16,5-15

Mandag 20. 4 Mos 22,36-23,10 /// Da lagde Herren et ord 

 i Bileams mund

Tirsdag 21. 23,11-30 /// Nu har du velsignet dem!

Onsdag 22. 24,1-9 /// Velsignet de, der velsigner dig!

Torsdag 23. 24,10-25 /// En stjerne træder frem fra Jakob

Fredag 24. 25,1-18 /// Herrens vrede flammede op

Lørdag 25. Ordsp 22,17-29 /// Du må ikke røve fra den svage

Søndag 26. 5. s. e. påske /// Joh 16,23b-28

Mandag 27. Obad 1,1-14 /// Det er ude med dig!

Tirsdag 28. 1,15-21 /// Herrens dag er nær

Onsdag 29. Mal 1,1-5 /// Jeg elsker Jakob og hader Esau

Torsdag 30. Kristi himmelfartsdag /// Mark 16,14-20

Fredag 31. Mal 1,6-14 /// I bringer uren føde på mit alter!
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Lukasskrifterne
Ligesom Det Gamle Testamente har sin lange række af historiefor-

tællende skrifter, der beretter om Israels folk, således har også Det 

Nye Testamente et omfattende historieværk. Lukasevangeliet udgør 

sammen med Apostlenes Gerninger et samlet tobindsværk af sam-

me forfatter. Det begynder med bebudelsen af Johannes Døberens 

fødsel og beretter i sit første bind om Jesus’ gerninger og lære og 

ender med himmelfarten. Andet bind tager fat, hvor Lukasevange-

liet slutter, og fortsætter med historien om den ældste kirkes ud-

bredelse fra Jerusalem over Samaria og ud i den ganske verden. I 

Apostlenes Gerningers første del (kapitel 1-12) er apostlen Peter den 

gennemgående figur, og i anden del af skriftet er det Paulus og hans 

mange missionsrejser, der udgør den røde tråd. Tobindsværket slut-

ter, da Paulus er kommet til Rom.

Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger er ikke blot inspireret af Det 

Gamle Testamentes fortællende bøger (f.eks. Kongebøgerne, Samuels-

bøgerne m.fl.), men også af den lærde historieskrivning i forfatterens 

græske og latinske omverden. Det ser man blandt andet af den vægt, 

forfatteren lægger på rækkefølge og orden i sine to bind (se f.eks. ind-

ledningsversene til begge skrifter), af den omhyggelige datering af ho-

vedbegivenheder i Jesushistorien og disse begivenheders tidsmæssige 

forbindelse til verdenshistorien og den jødiske historie (se fx Lukasevan-

geliet kapitel 2,1-2 og 3,1-2). 

Forfatterens måde at tænke historie på kommer tydeligst til udtryk i 

den måde, han anskuer den samlede historie om Guds frelse på. Den 

er opdelt i fire epoker: Først Israels eller profeternes tid, som strakte 

sig frem til Johannes Døberen, og det afgørende i denne periode er alt 

det, der profetisk peger frem mod Kristus. Så følger tidens absolutte 

midtpunkt: Jesus’ levetid frem til hans himmelfart. Den tredje epoke er 

kirkens eller missionens tid, som begynder med at apostlene modtager 

ånden på pinsedag, og som rummer evangeliets udbredelse til verdens 

ende. Sluttelig følger Kristus’ genkomst og den endegyldige etablering 

af Guds rige.

Som det er tilfældet med Matthæus-, Markus- og Johannesevangelier-

ne, oplyser hverken Lukasevangeliet eller Apostlenes Gerninger noget 

om deres forfatters navn eller om hvor eller hvornår de er nedfældet. 

I alle disse tilfælde hviler de navne, vi i dag kender skrifterne under, på 

traditioner fra oldkirken. Tobindsværket er således blevet forbundet 
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med den Lukas, der nævnes tre steder i Paulus’ breve som hans med-

arbejder. Et af stederne omtales Lukas som læge (Kolossenserbrevet 

kapitel 4,14).

Tobindsværket står stærkt i den kristne overlevering. Apostlenes Gernin-

ger er den ældste og mest autoritative beretning om den første men-

neskealder i kirkens historie, og skønt Lukasevangeliet står på linje med 

de tre andre evangelier, udmærker det sig ved at være alene om centrale 

tekster som juleevangeliet og lignelserne om den barmhjertige samari-

taner og den fortabte søn.



  JUNI
 

Lørdag 1. Sl 106,40-48 /// Han så til dem i deres nød

Søndag 2. 6. s. e. påske /// Matt 5,20-26

Mandag 3. Mal 2,1-9 /// Derfor gør jeg jer foragtede

Tirsdag 4. 2,10-16 /// Ingen skal være troløs imod  

 sin ungdoms hustru

Onsdag 5. 2,17-3,5 /// Se, jeg sender min engel

Torsdag 6. 3,6-15 /// Hvordan skal vi vende om?

Fredag 7. 3,16-24 /// Jeg sender profeten Elias til jer

Lørdag 8. Sl 107,1-16 /// Han førte dem ud 

 fra mulm og mørke

Søndag 9. Pinsedag /// Joh 14,22-31

Mandag 10. 2. pinsedag /// Joh 3,16-21

Tirsdag 11. Hebr 1,1-14 /// Du er min søn, jeg har født dig i dag

Onsdag 12. 2,1-18 /// Med herlighed og ære har du kronet ham

Torsdag 13. 3,1-19 /// Vi har del i Kristus

Fredag 14. 4,1-16 /// Guds ord er levende og virksomt

Lørdag 15. Sl 107,17-32 /// Han reddede deres liv fra graven

Søndag 16. Trinitatis søndag /// Joh 3,1-15

Mandag 17. Hebr 5,1-14 /// Du er præst for evigt  

 på Melkisedeks vis

Tirsdag 18. 6,1-20 /// Det håb er som et anker for sjælen

Onsdag 19. 7,1-17 /// Han er gjort til et billede på Guds søn

Torsdag 20. 7,18-28 /// Han vil gå i forbøn for dem

Fredag 21. 8,1-13 /// Nu har Kristus fået en langt højere tjeneste

Lørdag 22. Sl 107,33-43 /// Han reddede den fattige af nød

Søndag 23. 1. s. e. trinitatis /// Luk 16,19-31

Mandag 24. 2 Kong 1,1-18 /// Ild er faldet ned fra himlen

Tirsdag 25. 2,1-14 /// Elias steg op til himlen i en storm

Onsdag 26. 2,15-3,3 /// Elias’ ånd er kommet over Elisa!

Torsdag 27. 3,4-27 /// Hos ham er Herrens ord

Fredag 28. 4,1-17 /// Sælg olien og betal din gæld!

Lørdag 29. Ordsp 23,1-14 /// Deres løser er stærk

Søndag 30. 2. s. e. trinitatis /// Luk 14,16-24

STØT TRAUMATISEREDE KRISTNE I ASIEN



  JULI
 

Mandag 1. 2 Kong 4,18-37 /// Har jeg bedt min Herre om en søn?

Tirsdag 2. 4,38-44 /// Gudsmand, der er død i gryden!

Onsdag 3. 5,1-16 /// Bad dig, og bliv ren!

Torsdag 4. 5,17-27 /// Jeg løber efter ham og får noget af ham!

Fredag 5. 6,1-23 /// Hver gang advarede han ham

Lørdag 6. Sl 108,1-14 /// Jeg vil vække morgenrøden

Søndag 7. 3. s. e. trinitatis /// Luk 15,1-10

Mandag 8. 2 Kong 6,24-7,8 /// Denne ulykke 

 er kommet fra Herren

Tirsdag 9. 7,9-20 /// Der var ikke et levende menneske at se

Onsdag 10. 8,1-15 /// Gudsmanden stirrede stift frem for sig

Torsdag 11. 8,16-29 /// Han gjorde, hvad der var ondt 

 i Herrens øjne

Fredag 12. 9,1-13 /// Jeg salver dig til konge over Israel

Lørdag 13. Sl 109,1-15 /// De gengælder mig godt med ondt

Søndag 14. 4. s. e. trinitatis /// Luk 6,36-42

Mandag 15. 2 Kong 9,14-37 /// Smid ham ud på marken

Tirsdag 16. 10,1-14 /// Han lod ikke en eneste af dem tilbage

Onsdag 17. 10,15-36 /// Udråb en hellig festforsamling for Ba’al!

Torsdag 18. 11,1-16 /// Så udråbte de ham til konge

Fredag 19. 11,17-12,1 /// Atalja dræbte man med sværd

Lørdag 20. Sl 109,16-20 /// Han elskede forbandelse

Søndag 21. 5. s. e. trinitatis /// Luk 5,1-11

Mandag 22. 2 Kong 12,2-22 /// Hans søn Amasja 

 blev konge efter ham

Tirsdag 23. 13,1-9 /// Selv Ashera-pælen blev stående i Samaria

Onsdag 24. 13,10-25 /// Elisa døde, og man begravede ham

Torsdag 25. 14,1-14 /// Juda blev slået af Israel

Fredag 26. 14,15-29 /// Jeroboam lagde sig til hvile 

 hos sine fædre

Lørdag 27. Ordsp 23,15-35 /// Køb sandhed og sælg den ikke!

Søndag 28. 6. s. e. trinitatis /// Matt 5,20-26

Mandag 29. Hebr 9,1-14 /// Dette er et billede 

 på den nuværende tid

Tirsdag 30. 9,15-28 /// Nu er han trådt frem én gang for alle

Onsdag 31. 10,1-18 /// Efter hans vilje er vi blevet helliget
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Loven
Alle Israels lov- og straffebestemmelser findes fordelt ud over Anden 

til Femte Mosebog. Der er regler om vold, tyveri, erstatning, sygdom, 

gudstjeneste, seksuel omgang, jordfordeling, retspleje og meget an-

det. De grundlæggende principper er sammenfattet i de ti bud, som kan 

læses både i Anden Mosebog kapitel 20 og i Femte Mosebog kapitel 5. 

Denne lov opfattes i Det Gamle Testamente som teksten til den pagt, 

Gud indgår med sit folk under ørkenvandringen: ”Hvis I adlyder mig og 

holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene” (Anden 

Mosebog kapitel 19,5). Loven får en helt central plads i Israels religion, 

som bl.a. kommer til udtryk i Salme 24,3-6 hvor der bl.a. står: ”Hvem 

kan drage op til Herrens bjerg, hvem kan stå på hans hellige sted? Den, 

som har skyldfrie hænder og et rent hjerte.” 
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Evangelierne beretter om en lang række konflikter om lovoverholdelse 

mellem Jesus og hans disciple på den ene side og skriftkloge og farisæ-

ere på den anden. I Markusevangeliet kapitel 2,1-3,6 fortælles om en 

række situationer, hvor Jesus anklages for at bryde loven ved at give 

syndsforladelse, være i selskab med toldere og syndere, at negligere fa-

stereglerne, at udføre arbejde – herunder at helbrede – på hviledagen. I 

alle disse tilfælde forsvarer Jesus sin og disciplenes adfærd med, at den 

er i overensstemmelse med lovens dybere mening, som er at vogte og 

tage vare på menneskeliv med omsorg og barmhjertighed. På samme 

måde understreger Jesus, at fundamentet for hele loven er kærlighed til 

Gud og næsten (Matthæusevangeliet kapitel 22,34-40).

I Bjergprædikenen (Matthæusevangeliet kapitel 5-7) tager Jesus en ræk-

ke af lovens centrale bestemmelser op og giver dem en stærkt skærpen-

de fortolkning, som demonstrerer, at loven ikke kan overholdes efter 

sin hensigt blot ved ydre gerninger, men kun ved helhjertet at besvare 

skaberens godhed med godhed i menneskelivet. 

I Paulus’ breve får konflikten om loven nogle meget tydelige og drama-

tiske udtryk: ”Ingen bliver retfærdig for Gud ved loven” (Galaterbrevet 

kapitel 3,11) og ”Hele loven er opfyldt i det ene ord: Du skal elske din 

næste som dig selv.” (Galaterbrevet kapitel 5,14). Det får dog ikke Paulus 

til at forkaste loven fuldstændig. Den kan give god vejledning om, hvad 

der er synd. Men den er ikke nogen vej til retfærdighed og frelse.

Den rolle, som loven spillede under den gamle pagt, erstattes under den 

nye pagt af løftet om Guds nåde, som bliver modtaget i tro.



  AUGUST
 

Torsdag 1. Hebr 10,19-39 /// Min retfærdige skal leve af tro

Fredag 2. 11,1-16 /// Tro er fast tillid til det, der håbes på

Lørdag 3. Sl 109,21—31 /// De forbander, men du velsigner

Søndag 4. 7. s. e. trinitatis /// Luk 19,1-10

Mandag 5. Hebr 11,17-31 /// I tro bragte Abraham Isak som offer

Tirsdag 6. 11,32-12,3 /// Jesus, troens banebryder og fuldender

Onsdag 7. 12,4-17 /// Stræb efter fred med alle

Torsdag 8. 12,18-29 /// Vi får et rige, der ikke kan rokkes

Fredag 9. 13,1-16 /// Lad broderkærligheden vare ved

Lørdag 10. Sl 110,1-7 /// Du er præst for evigt på Melkisedeks vis

Søndag 11. 8. s. e. trinitatis /// Matt 7,15-21

Mandag 12. Hebr 13,17-25 /// Nåden være med jer alle!

Tirsdag 13. Sef 1,1-13 /// Herrens dag er nær

Onsdag 14. 1,14-2,3 /// Han bringer tilintetgørelse og rædsel

Torsdag 15. 2,4-11 /// Han lader alle jordens guder sygne hen

Fredag 16. 2,12-3,5 /// Dens dommere er nattens ulve

Lørdag 17. Sl 111,1-10 /// Alle hans forordninger er pålidelige

Søndag 18. 9. s. e. trinitatis /// Luk 16,1-9

Mandag 19. Sef 3,6-13 /// I min lidenskabs ild 

 skal hele jorden fortæres

Tirsdag 20. 3,14-20 /// Til den tid vil jeg føre jer hjem

Onsdag 21. 2 Kong 15,1-16 /// Offerhøjene forsvandt ikke

Torsdag 22. 15,17-31 /// Han gjorde, hvad der var ondt 

 i Herrens øjne

Fredag 23. 15,32-16,6 /// Han lod endog sin søn gå gennem ilden

Lørdag 24. Sl 112,1-10 /// Lykkelig den, der frygter Herren

Søndag 25. 10. s. e. trinitatis /// Luk 19,41-48

Mandag 26. 2 Kong 16,7-20 /// Alt dette gjorde han 

 på grund af assyrerkongen

Tirsdag 27. 17,1-18 /// Assyrerkongen førte Israel i eksil

Onsdag 28. 17,19-41 /// I må ikke frygte andre guder

Torsdag 29. 18,1-12 /// Hizkija gjorde,  

 hvad der var ret i Herrens øjne

Fredag 30. 18,13-25 /// Du stoler på Egyptens vogne og ryttere!

Lørdag 31. Ordsp 24,11-22 /// Glæd dig ikke over din fjendes fald

STØT TRAUMATISEREDE KRISTNE I  AFRIKA



  SEPTEMBER
 

Søndag 1. 11. s. e. trinitatis /// Luk 18,9-14

Mandag 2. 2 Kong 18,26-37 /// Skulle Herren da 

 kunne redde Jerusalem?

Tirsdag 3. 19,1-19 /// Du skal ikke frygte for de ord

Onsdag 4. 19,20-28 /// Gennem dine sendebud 

 spottede du Herren!

Torsdag 5. 19,29-37 /// Fra Jerusalem kommer en rest

Fredag 6. 20,1-11 /// Jeg har set dine tårer

Lørdag 7. Sl 113,1-9 /// Fra støvet rejser han den svage

Søndag 8. 12. s. e. trinitatis /// Mark 7,31-37

Mandag 9. 2 Kong 20,12-21 /// De så alt, 

 hvad der var i mit palads

Tirsdag 10. 21,1-18 /// Jeg vil skylle Jerusalem ren

Onsdag 11. 21,19-22,7 /// Han veg ikke til højre eller til venstre

Torsdag 12. 22,8-20 /// Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel

Fredag 13. 23,1-14 /// Hele folket indgik pagten

Lørdag 14. Sl 114,1-8 /// Skælv for Herren, du jord

Søndag 15. 13. s. e. trinitatis /// Luk 10,23-37

Mandag 16. 2 Kong 23,15-24 /// Hold påske for Herren jeres Gud

Tirsdag 17. 23,25-30 /// Jeg vil forkaste denne by, Jerusalem

Onsdag 18. 23,31-24,7 /// Han pålagde landet en bod

Torsdag 19. 24,8-17 /// Så førte han hele Jerusalem i eksil

Fredag 20. 24,18-25,17 /// Han stak ild på Herrens tempel

Lørdag 21. Sl 115,1-11 /// Vores Gud er i himlen

Søndag 22. 14. s. e. trinitatis /// Luk 17,11-19

Mandag 23. 2 Kong 25,18-30 /// De tog til Egypten 

 af frygt for kaldæerne

Tirsdag 24. 1 Joh 1,1-2,6 /// Gud er lys, 

 og der er intet mørke i ham

Onsdag 25. 2,7-17 /// Det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer

Torsdag 26. 2,18-29 /// Kære børn, bliv i ham

Fredag 27. 3,1-10 /// Vi kaldes Guds børn, og vi er det!

Lørdag 28. Ordsp 24,23-34 /// At begunstige nogen 

 i retten er af det onde

Søndag 29. 15. s. e. trinitatis /// Matt 6,24-34

Mandag 30. 1 Joh 3,11-24 /// Vi skal elske hinanden
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Evangelium
Den moderne læser forbinder ’evangelium’ med beretninger om Jesus’ 

liv og virke frem til hans død og opstandelse. Evangelium i den betyd-

ning findes i fire eksemplarer i Det Nye Testamente, knyttet til Matthæus’, 

Markus’, Lukas’ og Johannes’ navne.

I sig selv kan ordet ’evangelium’ oversættes til ’godt budskab’, og denne 

betydning optræder i Romerrigets politiske sprog. Her blev det brugt om 

bekendtgørelsen af skelsættende begivenheder, som var glædelige for 

riget og dets indbyggere: en kejsersøns fødsel eller en stor militær sejr.

I kristendommens første årtier tilegnede de kristne sig ordet som be-

tegnelse for det glædelige budskab, som kristendommen forkyndte i 

missionsarbejdet. Særlig fra Paulus’ breve kendes ordet i den oprindeli-

ge kristne betydning. Da Paulus skriver sine breve omkring år 50, findes 

der endnu ingen evangelieskrifter, men Paulus bruger ordet mere end 

et halvt hundrede gange netop om den mundtlige forkyndelse. Det ses 

tydeligt i bl.a. de første vers af Paulus’ brev til menigheden i Rom.

Men hvordan går det da til, at ’evangelium’ kommer til at betyde en 

skriftlig beretning om Jesus’ liv? Det skyldes formentlig den linje, Mar-

kusevangeliets forfatter indleder sit skrift med: ”Begyndelsen på evan-

geliet om Jesus Kristus, Guds søn.” Der er god grund til at tro, at Mar-

kusevangeliet er den første samlede skriftlige fortælling om Jesus’ liv, 

så når forfatteren indleder sit skrift med denne linje, betyder det altså, 

at han vil skrive om, hvordan den første Kristusforkyndelse begyndte, 

nemlig med Jesus’ dåb og øvrige virke frem til hans opstandelse. Men 

meget hurtigt bliver linjen læst som en betegnelse af hele skriftet: Her 

begynder den skriftlige beretning om Jesus Kristus. Det er denne betyd-

ning, der snart får overtaget og har holdt helt frem til i dag.

I luthersk teologi får ’evangelium’ endnu en betydning. Når det optræ-

der i begrebsparret ’lov og evangelium’ bruges de to ord om hver deres 

modsatte forståelse af frelsen. Evangelium betegner her den forståelse, 

at de gode gerninger efter lovens anvisninger ikke er en mulig frelsesvej, 

men at mennesker alene kan frelses ved at Gud i sin kærlighed tager 

imod mennesket.



  OKTOBER
 

Tirsdag 1. 1 Joh 4,1-21 /// Jesus er Kristus, kommet i kød

Onsdag 2. 5,1-12 /// Gud har givet os det evige liv

Torsdag 3. 5,13-21 /// Han er den sande Gud og det evige liv

Fredag 4. 2 Joh /// I skal leve i kærligheden

Lørdag 5. Sl 115,12-18 /// I er velsignet af Herren

Søndag 6. 16. s. e. trinitatis /// Luk 7,11-17

Mandag 7. 3 Joh /// Den, der gør det gode, er af Gud

Tirsdag 8. Zak 1,1-17 /// På ny trøster Herren Zion

Onsdag 9. 2,1-17 /// Kom! Flygt fra Nordens land

Torsdag 10. 3,1-10 /// Jeg fjerner din skyld fra dig

Fredag 11. 4,1-14 /// Jeg ser en lysestage helt af guld

Lørdag 12. Sl 116,1-19 /// Jeg løfter frelsens bæger

Søndag 13. 17. s. e, trinitatis /// Luk 14,1-11

Mandag 14. Zak 5,1-11 /// Jeg ser en flyvende bogrulle 

Tirsdag 15. 6,1-15 /// Han skal bygge Herrens tempel

Onsdag 16. 7,1-14 /// De ville ikke lytte

Torsdag 17. 8,1-8 /// Jeg bringer dem hjem

Fredag 18. 8,9-17 /// I skal blive en velsignelse

Lørdag 19. Sl 117,1-2 /// Lovpris Herren, alle folkeslag!

Søndag 20. 18. s. e. trinitatis ///  Matt 22,34-46

Mandag 21. Zak 8,18-23 /// Vi vil følges med jer

Tirsdag 22. 9,1-17 /// Se, din konge kommer til dig

Onsdag 23. 10,1-12 /// Jeg fløjter ad dem og samler dem

Torsdag 24. 11,1-17 /// Ve den slette hyrde

Fredag 25. 12,1-14 /// De skal holde dødsklage

Lørdag 26. Ordsp 25,1-13 /// Ros dig ikke over for kongen

Søndag 27. 19, s. e. trinitatis /// Mark 2,1-12

Mandag 28. Zak 13,1-9 /// Jeg siger: ”De er mit folk”

Tirsdag 29. 14,1-11 /// Oliebjerget skal spaltes i to dele

Onsdag 30. 14,12-21 /// Folkeslag skal drage derop 

 og fejre løvhyttefesten

Torsdag 31. Jak 1,1-18 /// Når jeres tro prøves, 

 skaber det udholdenhed

STØT TRAUMATISEREDE KRISTNE I MELLEMØSTEN



  NOVEMBER
 

Fredag 1. Jak 1,19-2,7 /// Enhver skal være snar til at høre

Lørdag 2. Sl 118,1-14 ///  Hans trofasthed varer til evig tid

Søndag 3. Alle helgens dag /// Matt 5,1-12

Mandag 4. Jak 2,8-26 /// Hvis I gør forskel på folk, begår I synd

Tirsdag 5. 3,1-12 /// Tungen kan intet menneske tæmme

Onsdag 6. 3,13-4,10 /// Retfærdighed er en frugt af det, 

 der sås i fred

Torsdag 7. 4,11-5,6 /// Hvem er du, som dømmer din næste?

Fredag 8. 5,7-20 /// Vær tålmodige indtil Herrens komme

Lørdag 9. Sl 118,15-29 /// Denne dag har Herren skabt

Søndag 10. 21. s. e. trinitatis /// Joh 4,46-53

Mandag 11. Est 1,1-20 /// Dronning Vashti nægtede 

 at følge kongens befaling

Tirsdag 12. 1,21-2,7 ///  Pigen var smuk og så dejlig ud

Onsdag 13. 2,8-23 /// Ester vandt yndest hos alle, der så hende

Torsdag 14. 3,1-11 /// Mordokaj kastede sig ikke på knæ

Fredag 15. 3,12-4,3 /// Byen Susa blev forfærdet

Lørdag 16. Sl 119,1-16 /// Jeg gemmer dit ord i mit hjerte

Søndag 17. 22 s. e. trinitatis /// Matt 18,21-35

Mandag 18. Est 4,4-17 /// Skal jeg dø, så lad mig dø!

Tirsdag 19. 5,1-14 /// Hun fandt nåde for hans øjne

Onsdag 20. 6,1-14 /// Haman skyndte sig hjem i sorg

Torsdag 21. 7,1-10 /// Jeg og mit folk er solgt 

 til at blive udryddet

Fredag 22. 8,1-14 /// Skriv hvad I vil angående jøderne

Lørdag 23. Sl 119,17-32 /// Jeg vælger sandhedens vej

Søndag 24. Sidste s. i kirkeåret /// Matt 25,31-46

Mandag 25. Est 8,15-9,19 /// Der blev glæde og fryd 

 blandt jøderne

Tirsdag 26. 9,20-10,3 /// Disse dage skulle mindes og fejres

Onsdag 27. Jud 1-16 /// De er slået ind på Kains vej

Torsdag 28. 17-25 /// Bevar jer selv i Guds kærlighed

Fredag 29. Filem 1-25 /// Jeg beder for Onesimos, mit barn

Lørdag 30. Ordsp 25,14-28 /// En mild tunge 

 kan knække knogler

STØT VIA BANKEN: 3001 – 9 00 04 88 MÆRKET 'FORFULGTE KRISTNE'



Hvert syvende menneske er traumatiseret pga. 
krig, kriminalitet, fattigdom, naturkatastrofer og 
vold i hjemmet. Bibelsk sjælesorg giver traumatise-
rede mennesker mod på livet igen.

Vi har brug for dig!

HAR DU SELV GLÆDE AF AT LÆSE I BIBELEN?

SÅ GIV BIBELEN VIDERE 

SÅ NEMT KAN DU HJÆLPE 
  1 bibel = 45 kroner

10 bibler = 450 kroner
100 bibler = 4500 kroner

 
MOBILEPAY: 62903

BANK: 3001 – 900 0488, mærket 'BIBELSK SJÆLESORG'
STØT FAST: TILMELD DIG PÅ MODSATTE SIDE ELLER HER:

www.bibelselskabet.dk/bibelsksjaelesorg 

TUSIND TAK FOR DIN HJÆLP!

Selv om traumer kan stikke dybt, er der sjældent langt fra tårer til latter på kurser 
i bibelsk sjælesorg. Den inddragende metode får kursisterne til at reflektere over 
Bibelens tekster i grupper, erkende deres tab og skabe en ny fortælling om dem selv: 
fra offer til overlever. På billedet er det hiv-ramte i Swaziland. FOTO: Adam Garff



Navn 

Adresse 

     Postnr.  By 

       Telefon 

               E-mail 

TITEL ISBN STK.  RABATPRIS

Bibelhistorier 978-87-7523-777-7   stk. a kr.  329,95

Stormene 978-87-7523-817-0  stk. a kr. 299,95

TAK - Salmernes Bog  978-87-7523-858-3   stk. a kr.  229,95

Bibelhalvmaraton 978-87-7523-860-6   stk. a kr.  149,95

Studiebibelen 978-87-7523-728-9    stk. a kr.  699,95

Ved bestilling af bøger for over 425 kroner er der portofri levering.
Faktura medsendes. Der tages forbehold for prisændringer.

SÅ LET BESTILLER DU

Indsend kuponen. Jeg vil gerne bestille:

  at få tilsendt Bibellæseplanen hvert år (gratis)
   at blive medlem af Bibelselskabet.  

 Kontingentet er 200 kr. om året
  at blive kontaktet angående faste bidrag til bibelarbejdet
   at modtage elektroniske nyheder om Bibelen (gratis)
  at modtage et bibelvers om dagen på e-mail (gratis)
   at give 3 bibler til verdens udsatte = 105 kr. om måneden  
 i fast bidrag 
  at få tilsendt magasinet Bibelen og Verden  

 fire gange årligt (gratis)
  at høre mere om virksomhedssponsorat
  at få gratis råd om at skrive testamente 

Jeg ønsker:

HAR DU SKREVET TESTAMENTE?
Giv Bibelen videre.  

Få gratis råd af Bibelselskabets advokat. Ring 33 12 78 35
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FORKORTELSER
Am Amos’ Bog  

ApG Apostlenes 

 Gerninger 

Dan Daniels Bog 

Dom Dommerbogen

Ef Paulus’ Brev til 

 Efeserne 

Es Esajas’ Bog 

Est Esters Bog 

Ez Ezekiels Bog

Ezra Ezras Bog

Fil Paulus’ Brev 

 til Filipperne 

Filem Paulus’ Brev til 

 Filemon

Gal Paulus’ Brev til 

 Galaterne

Hab Habakkuks Bog

Hagg Haggajs Bog

Hebr Brevet til Hebræerne

Hos Hoseas’ Bog

Højs Højsangen

Jak Jakobs Brev 

Jer Jeremias’ Bog

Job Jobs Bog 

Joel Joels Bog 

Joh Johannesevangeliet

1 Joh Johannes’ 

 Første Brev 

2 Joh Johannes’ 

 Andet Brev 

3 Joh Johannes’ 

 Tredje Brev

Jon Jonas’ Bog 

Jos Josvabogen

Jud Judas’ Brev

Klages Klagesangene

Kol Paulus’ Brev til 

 Kolossenserne 

1 Kong Første Kongebog

2 Kong Anden Kongebog

1 Kor Paulus’ Første Brev 

 til Korintherne 

2 Kor Paulus’ Andet Brev 

 til Korintherne

1 Krøn Første Krønikebog

2 Krøn Anden Krønikebog

Luk Lukasevangeliet

Mal Malakias’ Bog

Mark Markusevangeliet

Matt Matthæusevangeliet

Mika Mikas Bog

1 Mos Første Mosebog

2 Mos Anden Mosebog

3 Mos Tredje Mosebog

4 Mos Fjerde Mosebog

5 Mos Femte Mosebog

Nah Nahums’ Bog

Neh Nehemias’ Bog

Obad Obadias’ Bog

Ordsp Ordsprogenes Bog

1 Pet  Peters Første Brev

2 Pet  Peters Andet Brev

Præd Prædikerens Bog

Rom Paulus’ Brev til 

 Romerne

Ruth Ruths Bog

1 Sam Første Samuelsbog

2 Sam Anden Samuelsbog

Sef Sefanias’ Bog

Sl Salmernes Bog

1 Thess Paulus’ Første Brev 

 til Thessalonikerne

2 Thess Paulus’ Andet Brev 

 til Thessalonikerne

1 Tim Paulus’ Første Brev 

 til Timotheus

2 Tim Paulus’ Andet Brev 

 til Timotheus

Tit Paulus’ Brev til Titus

Zak Zakarias’ Bog

Åb Johannes’ Åbenbaring



Bibelselskabet

Frederiksborggade 50

1360 København K

Telefon 33 12 78 35

bibelselskabet@bibelselskabet.dk

www.bibelselskabet.dk

Bibelselskabet gør Bibelen nærværende

I Bibelselskabet udgiver vi den autoriserede danske bibel-

oversættelse og Bibelen på grønlandsk. Vi udgiver også 

bøger om Bibelen og bibelkundskab og tilbyder foredrag og 

udstillinger for at gøre Bibelen ikke bare tilgængelig, men 

også nærværende. Bibelselskabet støtter også internationalt 

bibelarbejde.

 

Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig organisation med 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor. Siden 

1814 har vi arbejdet for, at alle kan få Bibelen på et sprog, 

de kan forstå, til en pris, de kan betale, og i en form, de kan 

anvende.


