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Sådan gør du: Ud for hver dag i året finder du et skriftsted som for
eksempel Joh 5,1-18 ( Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-18).
Slå op i din bibel og læs hele dagens tekststykke.
Bagerst i Bibellæseplanen kan du finde en liste over forkortelserne.

Læs for livet!
Ovenstående slogan er også navnet på en organisation, der hjælper børn og unge til et bedre liv ved at læse bøger. Litteratur kan
forandre liv, skriver organisationen. På deres hjemmeside er der
tankevækkende vidnesbyrd fra unge, der gennem det at spejle sig i
andres historier har opnået selvindsigt og selvværd.
Ja, bøger kan noget. Og det kan bøgernes bog – Bibelen – i den
grad. Her er der personer af kød og blod. Her er beretninger fra
det levede liv på godt og ondt. Drabelige fortællinger om kampe
på liv og død i ordenes bogstavelige betydning. Kampen mellem
det gode og onde. Og vi udfordres til at vælge side, mens vi husker
på, at Gud fra tidernes morgen har valgt os til og skabt os kun lidt
ringere end sig selv.
Et af mine yndlingssteder i Bibelen er Josvas tale til det israelitiske folk
efter hjemkomsten fra Egypten. Her opregner han over for folket alt
det, som Gud har gjort for dem. Og stiller dem over for valget: Hvem
vil I følge? ”Jeg og mit hus vil tjene Herren!” lyder Josvas svar.
Bibelen kan noget, som andre bøger ikke kan. Den kan give os indsigt i Skaberens tanker med sit skaberværk – med os. Guds ord er
en uudtømmelig kilde til visdom og indsigt. Der holdes et spejl op
for os. Vi ser os selv i den store fortælling – ja i de allerstørste fortællinger. Vi ser os selv som underfulde skabninger. Villet fra tidernes
morgen. Omsluttet af kærlighed fra start til slut. Litteratur kan forandre liv. Bibelen er livgivende i mere end én forstand.
Bibellæseplanen giver daglig hjælp til at få denne læseoplevelse.
Søndagens læsning i planen er sammenfaldende med kirkeårets
læsning – i år efter anden tekstrække. Læsningerne til ugens øvrige
dage er valgt for at belyse og give perspektiv til søndagens tekst.
Man får lov at læse forskellige steder i Bibelen, men holdes på sporet af et tema uge for uge.
Tag og læs – for livet!

Peder Ø. Andreasen
Bestyrelsesformand Bibelselskabet

NOVEMBER-DECEMBER
Søndag 28.

1.s.i advent /// Luk 4,16-30

Mandag 29.

Sl 45,1-18 /// Kongedøtre går dig i møde

Tirsdag 30.

Luk 13,22-30 /// Jeg ved ikke, hvor I er fra

Onsdag 1.

Ef 5,8-20 /// Vågn op, du som sover

Torsdag 2.

Ef 5,21-33 /// Jeg sigter til Kristus og kirken

Fredag 3.

Åb 3,1-6 /// Vågn op og styrk resten

Lørdag 4.

Åb 19,1-10 /// Nu skal Lammets bryllup stå

Søndag 5.

2.s.i advent /// Matt 25,1-13

Mandag 6.

1 Mos 22,9-19 /// Jordens folk skal velsigne sig

Tirsdag 7.

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

Onsdag 8.

Es 43,1-13 /// Ingen river noget ud af min hånd

Torsdag 9.

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

Fredag 10.

Mal 3,16-24 /// Retfærdighedens sol skal stråle

Lørdag 11.

ApG 3,12-26 /// Profeterne har forkyndt

Søndag 12.

3.s.i advent /// Luk 1,67-80

Mandag 13.

2 Kong 5,1-16 /// Han blev ren

Tirsdag 14.

Mark 7,1-23 /// Al slags mad er rent

Onsdag 15.

Joh 1,14-18 og 29-34 /// Jeg så ånden dale ned

Torsdag 16.

ApG 18,24-19,7 /// Omvendelsesdåb

Fredag 17.

1 Joh 5,1-12 /// Den, der har sønnen, har livet

Lørdag 18.

2 Joh 1-13 /// Jesus er Kristus

Søndag 19.

4.s.i advent /// Joh 3,25-36

Mandag 20.

1 Kor 1,8-2,5 /// Kristus som korsfæstet

Tirsdag 21.

2 Kor 4,1-18 /// Altid bærer vi den død, Jesus led

Onsdag 22.

Fil 2,1-13 /// Han blev lydig indtil døden

Torsdag 23.

2 Tim 2,1-13 /// Fornægter vi ham, vil han også
fornægte os

Fredag 24.

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

Lørdag 25.

Juledag /// Joh 1,1-14

Søndag 26.

2. juledag /// Matt 10,32-42

Mandag 27.

4 Mos 24,10-19 /// En stjerne træder frem

Tirsdag 28.

Sl 72,1-15 /// Konger skal frembære gaver

Onsdag 29.

Mika 5,1-8 /// Han skal være fredens herre

Torsdag 30.

Joh 12,34-50 /// Som lys er jeg kommet

Fredag 31.

1 Joh 1,1-10 /// Gud er lys
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JANUAR
Lørdag 1.

Nytårsdag /// Matt 6,5-13

Søndag 2.

Helligtrekongers søndag /// Matt 2,1-12 eller
Joh 8,12-20

Mandag 3.

Mark 9,33-42 /// Hvem er den største?

Tirsdag 4.

Luk 22,14-30 /// Jeg er iblandt jer

Onsdag 5.

Joh 8,31-41 /// Ikke uægte børn

Torsdag 6.

Rom 8,12-23 /// Den ånd, som giver barnekår

Fredag 7.

Gal 3,23-4,7 /// I er alle Guds børn

Lørdag 8.

Efs 1,3-14 /// Han forudbestemte os til barnekår

Søndag 9.

1.s.e.helligtrekonger /// Mark 10,13-16

Mandag 10. 2 Mos 17,1-7 /// Skaf os vand at drikke!
Tirsdag 11.

1 Kong 8,1-13 /// Herrens herlighed fyldte templet

Onsdag 12.

1 Kong 8,14-30 /// Bor Gud da på jorden?

Torsdag 13.

Sl 51,1-21 /// Tag ikke din hellige ånd fra mig!

Fredag 14.

Rom 8,1-11 /// Guds ånd bor i jer

Lørdag 15.

Gal 5,13-29 /// At vandre i ånden

Søndag 16.

2.s.e.helligtrekonger /// Joh 4,5-26

Mandag 17. Matt 17,14-21 /// I har så lille en tro
Tirsdag 18.

Joh 13,1-17 /// Jeg har givet jer et forbillede

Onsdag 19.

1 Kor 9,1-14 /// Vi har ikke gjort brug af denne ret

Torsdag 20.

1 Kor 9,15-27 /// Alles tjener

Fredag 21.

2 Kor 6,1-13 /// Tjenesten skal ikke komme i
vanry

Lørdag 22.

1 Tim 3,1-13 /// Menighedstjenere skal være
agtværdige

Søndag 23.

3.s.e.helligtrekonger /// Luk 17,5-10

Mandag 24. 2 Mos 14,1-18 /// Du skal række hånden ud
Tirsdag 25.

2 Mos 14,19-31 /// Herren gjorde havet til tørt
land

Onsdag 26.

Job 38,1-21 /// Her standser dine stolte bølger

Torsdag 27.

Sl 104,1-18 /// Du rejser din højsal i vandene

Fredag 28.

Jon 2,1-11 /// Havdybet omgav mig

Lørdag 29.

Mark 4,35-41 /// Storm og sø adlyder ham

Søndag 30.

4.s.e.helligtrekonger /// Matt 14,22-33

Mandag 31. Sl 6,1-11 /// Herre, hvor længe endnu?
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Fem skarpe til
Charlotte Rørth
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Om morgenen foran min franske altan med udsigt over
Aalborg siddende i lænestolen arvet fra min afdøde søn.
Hvem er din favoritperson fra Bibelen?
Jesus. Fordi han bliver ved at overraske og dermed tvinger mig til at
være forundret og blive ved at forandre mig frem for at stivne i en
dom og vide, at nu har jeg ret.
Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Det skifter. I øjeblikket er det fra Lukasevangeliet. Det er sabbat,
og Jesus er i synagogen sammen med mange andre. Meget imod
præstens vilje vil Jesus helbrede en syg kvinde og siger retorisk
til den afvisende præst, ”denne Abrahams datter, som Satan har
holdt bundet i hele atten år, burde hun ikke løses af denne lænke
på sabbatten?” Jeg kendte beretningen, men mest som en fortælling om, at Jesus sætter det at hjælpe foran det at følge de faste
regler. Først da jeg læste den meget langsomt, gik det op for mig,
hvor provokerende og samfunds-omstyrtende, det er, at det er
en kvinde, Jesus vil helbrede, og at det er Satan selv, der har holdt
hende ”krumbøjet”, som der står tidligere i teksten. Det blev en
øjenåbner for mig og gav mig modet til at skrive ”Med rank ryg”,
der kort sagt handler om at læse Bibelen med en kvindes blik.
Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
For at blive overraskede og dermed holdes i live og ikke stå fordømmende over for andre og tro, at vi ved alt.
Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Corona har vist os, at vi let kan glemme dem, vi ikke ser. De ensomme, fattige, børnene, der får bank af deres forældre. Jeg synes,
vi skal minde hinanden om, at vi har ansvar for hinanden. Måske er
det lidt krævende, men så må man strenge sig an. Hvis man læser
saligprisningerne i Matthæusevangeliet højt for hinanden, kan
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man ikke undgå at få taget fat på, hvordan man selv synes, man
skal være som menneske. Det er jo det, Bibelen overraskende nok
også kan hjælpe et helt almindeligt, moderne menneske med.
Charlotte Rørth er journalist og forfatter. Hun har bl.a. skrevet bøgerne
”Med rank ryg” og ”Jeg mødte Jesus”.

FEBRUAR
Tirsdag 1.

Matt 26,36-46 /// Han blev grebet af sorg

Onsdag 2.

Mark 9,2-13 /// Der lød en røst fra skyen

Torsdag 3.

Mark 10,17-31 /// Kom så og følg mig!

Fredag 4.

Kol 2,6-23 /// I blev begravet sammen med ham

Lørdag 5.

Kol 3,1-17 /// I er nu oprejst med Kristus

Søndag 6.

Sidste s.e.helligtrekonger /// Joh 12,23-33

Mandag 7.

Ordsp 11,24-31 /// Den ene strør ud og får
stadig mere

Tirsdag 8.

Matt 13,10-17 /// Til ham skal der gives

Onsdag 9.

Rom 12,1-8 /// Vi har forskellige nådegaver

Torsdag 10.

1 Kor 4,1-16 /// Hvad har du, som du ikke har
fået givet?

Fredag 11.

Fil 3,1-11 /// Jeg regner alt for tab

Lørdag 12.

Fil 3,12-4,1 /// Jeg jager mod målet

Søndag 13.

Septuagesima /// Matt 25,14-30

Mandag 14.

Job 14,1-15 /// For et træ er der håb

Tirsdag 15.

Job 38,22-38 /// Hvem får græsset til at spire?

Onsdag 16.

Sl 80,1-20 /// Vinstokken strakte sine ranker

Torsdag 17.

Joel 4,13-21 /// Kornet er modent

Fredag 18.

1 Pet 4,1-19 /// Dommen tager sin begyndelse

Lørdag 19.

Åb 14,14-20 /// Nu er det tid til at høste

Søndag 20.

Seksagesima /// Mark 4,26-32

Mandag 21.

Sl 22,1-19 /// Hvorfor har du forladt mig?

Tirsdag 22.

Sl 22,20-32 /// Han greb ind!

Onsdag 23.

Es 52,13-53,3 /// En lidelsernes mand

Torsdag 24.

Es 53,4-12 /// Herren lod al vor skyld ramme ham

Fredag 25.

Luk 23,1-17 /// De førte ham til Pilatus

Lørdag 26.

Luk 23,18-38 /// De korsfæstede ham

Søndag 27.

Fastelavns søndag /// Luk 18,31-43

Mandag 28.

Es 42,1-9 /// Jeg støtter min tjener
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MARTS
Tirsdag 1.

Es 49,1-10 /// Herren har kaldet mig

Onsdag 2.

Es 50,4-11 /// Gud Herren er min hjælper

Torsdag 3.

1 Kor 6,1-11 /// De hellige skal dømme verden

Fredag 4.

1 Pet 5,1-14 /// Gør jer ikke til herskere

Lørdag 5.

Åb 3,14-22 /// Den, der sejrer, vil jeg give sæde

Søndag 6.

1.s.i fasten /// Luk 22,24-32

Mandag 7.

Sl 77,1-16 /// På nødens dag søger jeg Herren

Tirsdag 8.

Sl 130,1-8 /// Herre, hør mit råb!

Onsdag 9.

Mark 6,1-13 /// Han undrede sig over deres vantro

Torsdag 10.

ApG 8,26-39 /// Tror du af hele dit hjerte

Fredag 11.

ApG 9,36-43 /// Peter faldt på knæ og bad

Lørdag 12.

Jak 5,12-20 /// Lider nogen blandt jer ondt

Søndag 13.

2.s.i fasten /// Mark 9,14-29

Mandag 14.

1 Mos 3,1-13 /// Slangen forledte mig

Tirsdag 15.

1 Mos 3,14-24 /// Hendes afkom skal knuse
dit hoved

Onsdag 16.

Job 1,6-22 /// Han skal nok forbande dig

Torsdag 17.

Job 2,1-10 /// Satan ramte Job med bylder

Fredag 18.

Mark 3,20-30 /// Han er besat af en uren ånd

Lørdag 19.

Joh 16,25-33 /// Jeg er udgået fra Faderen

Søndag 20.

3.s.i fasten /// Joh 8,42-51

Mandag 21.

2 Mos 16,1-12 /// Nu vil jeg lade brød regne ned

Tirsdag 22.

2 Mos 16,13-21 /// Det er det brød, Herren giver jer

Onsdag 23.

2 Mos 16,22-36 /// Israels hus kaldte det manna

Torsdag 24.

Sl 104,19-35 /// De mættes med gode gaver

Fredag 25.

Luk 22,7-20 /// Dette er mit legeme

Lørdag 26.

1 Kor 11,17-34 /// I den nat han blev forrådt

Søndag 27.

Midfaste /// Joh 6,24-35[36-37]

Mandag 28.

1 Mos 17,1-14 /// Jeg indgår en pagt med dig

Tirsdag 29.

1 Sam 1,1-16 /// Hanna var barnløs

Onsdag 30.

1 Sam 1,17-28 /// Han skal tilhøre Herren

Torsdag 31.

1 Sam 2,1-11 /// Fra støvet rejser han de svage
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Fem skarpe til
Thure Lindhardt
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Jeg læser jævnligt i Bibelen, og jeg holder af at fordybe mig i,
hvad ordene betyder, hvad der må være ment med dem, og
hvilke betydninger de rummer på grundteksternes sprog. Jeg
læser også engelske bibeloversættelser, især King James Bible
og New Oxford Annotated Bible, og jeg er også meget optaget
af ordenes lyd, smag og klang, når vi læser dem op.
Hvem er din favoritperson fra Bibelen?
Det kan jeg ikke svare på. Det, der er så fantastisk ved Bibelen,
er, at den rummer så utrolig mange stemmer og personer, og
at vi hver især kan finde fortællinger og personer, der taler ind
i vores liv eller beriger os med noget, vi ikke anede, vi kunne
vide eller føle.
Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Jeg kan enormt godt lide Paulus’ tale i Første Korintherbrev
kapitel 12, vers 12-20 om de mange lemmer, der sammen danner ét legeme i Kristus, uanset hvem vi er, og hvad vi kommer
med. Det rammer en fællesskabsfølelse. Det fortæller, at der
er brug for os alle, og at det, vi hver især gør her i verden, er
vigtigt. Det er for mig også en påmindelse om, at vi skal gøre
os umage med hinanden.
Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Jeg er selv opvokset med Bibelen og har vel på en måde fået
den ind i min barndom. Den er en del af min verden og min
kulturelle dannelse, og det vil jeg ønske, den kan være for alle.
Uanset, om man tror, en guddommelig hånd står bag ethvert
ord eller, modsat, det er pure opspind, bygger vores del af
verden på kristne værdier, og Bibelen har været – og er – et
skatkammer til kulturelle udtryk i musik, litteratur og meget
mere. Samtidig rummer Bibelen nogle dybe betragtninger
om, hvad det vil sige at være menneske, og om forsoning,
omsorg og næstekærlighed. Den fortæller os, at vi er en del af
noget større – dét budskab er værd at beskæftige sig med for
alle generationer. For mig gælder det ikke om at tage Bibelen
bogstaveligt. Men vi skal tage den alvorligt!
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Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Jeg vil anbefale, at man går i gang med Ordsprogenes Bog. Den
er enormt poetisk. Den rummer en masse korte fortællinger
og betragtninger, der gør, den er et godt sted at starte. Jeg vil
også anbefale nye bibellæsere at gå i gang med evangelierne –
vær nysgerrig på, hvad der står, og lyt til, hvad det egentlig er,
Kristus siger. Bibelen er ikke bare for teologer, for kirken og for
’særligt’ kristne. Ingen har patent på den, den er for alle og til
alle mennesker.
Skuespiller Thure Lindhardt fik sit gennembrud med spillefilmen ”Her i nærheden” og har siden medvirket i blandt meget andet Ole Christian Madsens
”Nordkraft”og ”Flammen og Citronen”, filmatiseringen af Dan Browns
”Engle og Dæmoner” samt tv-serier som ”Rejseholdet” og ”Broen”.

APRIL
Fredag 1.

Sl 125,1-126,6 /// Herren har gjort store ting

Lørdag 2.

Jak 2,1-13 /// Gud har udvalgt fattige

Søndag 3.

Mariæ bebudelses dag /// Luk 1,46-55

Mandag 4.

2 Mos 30,23-38 /// En hellig salvningsolie

Tirsdag 5.

5 Mos 15,1-11 /// Du må ikke lukke din hånd

Onsdag 6.

1 Sam 16,1-13 /// Fyld dit horn med olie

Torsdag 7.

1 Kong 1,32-40 /// Præsten Sadok salvede Salomo

Fredag 8.

Jak 2,14-26 /// Sørg for at klæde jer varmt på

Lørdag 9.

1 Joh 3,11-24 /// Kan Guds kærlighed blive i ham?

Søndag 10.

Palmesøndag /// Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16

Mandag 11.

Ez 37,1-14 /// Jeg giver jer livsånde

Tirsdag 12.

1 Kor 15,1-19 /// Kristus opstod på den tredje dag

Onsdag 13.

1 Kor 15,20-34 /// Alle skal gøres levende

Torsdag 14.

Skærtorsdag /// Joh 13,1-15

Fredag 15.

Langfredag /// Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37

Lørdag 16.

1 Kor 15,35-58 /// Døden er besejret

Søndag 17.

Påskedag /// Matt 28,1-8

Mandag 18.

2. påskedag /// Joh 20,1-18

Tirsdag 19.

Luk 5,1-11 /// Fang mennesker

Onsdag 20.

Joh 13,21-38 /// Jeg vil sætte mit liv til for dig

Torsdag 21.

Joh 18,15-27 /// Atter nægtede Peter

Fredag 22.

Joh 21,1-14 /// Kast nettet ud på højre side

Lørdag 23.

2 Pet 1,12-21 /// Denne røst har vi selv hørt

Søndag 24.

1.s.e.påske /// Joh 21,15-19

Mandag 25.

Sl 23,1-6 /// Herren er min hyrde

Tirsdag 26.

Jer 23,1-8 /// I spredte mine får

Onsdag 27.

Matt 26,57-68 /// Er du Kristus, Guds søn?

Torsdag 28.

Joh 5,31-47 /// De gerninger, jeg gør, vidner om
mig

Fredag 29.

Joh 10,1-10 /// Han kalder sine egne får ved navn

Lørdag 30.

Joh 17,9-19 /// Ingen af dem gik fortabt
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MAJ
Søndag 1.

2.s.e.påske /// Joh 10,22-30

Mandag 2.

2 Mos 3,1-6 /// Han turde ikke se Gud

Tirsdag 3.

2 Mos 24,1-18 /// De så Israels Gud

Onsdag 4.

2 Mos 33,12-23 /// Lad mig dog se din herlighed!

Torsdag 5.

Sl 42,1-12 /// Hvornår kan jeg se Guds ansigt?

Fredag 6.

1 Tim 6,11-21 /// Han, som intet menneske har set

Lørdag 7.

1 Joh 4,11-21 /// Ingen har nogensinde set Gud

Søndag 8.

3.s.e.påske /// Joh 14,1-11

Mandag 9.

4 Mos 21,1-9 /// Lav en slange

Tirsdag 10.

Joh 3,13-21 /// Menneskesønnen skal ophøjes

Onsdag 11.

Rom 6,12-23 /// I er blevet trælle for Gud

Torsdag 12.

Gal 4,21-31 /// Vi er ikke børn af trælkvinden

Fredag 13.

Bededag /// Matt 7,7-14

Lørdag 14.

Gal 5,1-18 /// I blev kaldet til frihed

Søndag 15.

4.s.e.påske /// Joh 8,28-36

Mandag 16. Joh 2,1-11 /// Min time er endnu ikke kommet
Tirsdag 17.

Joh 7,25-36 /// Han har udsendt mig

Onsdag 18.

Kol 1,12-23 /// Han er forud for alt

Torsdag 19.

Hebr 1,1-14 /// Han er Guds herligheds glans

Fredag 20.

Hebr 2,1-13 /// De børn, Gud har givet mig

Lørdag 21.

1 Joh 5,13-21 /// I har evigt liv

Søndag 22.

5.s.e.påske /// Joh 17,1-11

Mandag 23. Ordsp 8,1-21 /// Sandhed forkynder min mund
Tirsdag 24.

Ordsp 8,22-36 /// Jeg var ved hans side

Onsdag 25.

1 Kor 1,4-17 /// Jeg formaner jer til at enes

Torsdag 26.

Kristi himmelfarts dag /// Luk 24,46-53

Fredag 27.

1 Kor 12,12-31 /// Legemet er en enhed

Lørdag 28.

Ef 4,1-16 /// Fasthold åndens enhed

Søndag 29.

6.s.e.påske /// Joh 17,20-26

Mandag 30. Ez 11,15-25 /// Jeg giver dem et andet hjerte
Tirsdag 31.

Ez 36,22-36 /// Jeg giver jer min ånd
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Fem skarpe til Peter Birch
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Jeg læser først og fremmest i Bibelen som forberedelse til
søndagens gudstjeneste. Det er altid spændende at forsøge
at finde en rød tråd i søndagens tekster og bønner og få det til
at indgå i samtale med det, der kommer til udtryk i salmer og
prædiken. Og så tager jeg indimellem og læser et af de bibelske skrifter i sin helhed. Det kan være nogle af brevene eller
senest Prædikerens Bog. Det er en anden måde at læse på, der
giver en bedre fornemmelse af helheden og sammenhængen.
Hvem er din favoritperson fra Bibelen? Hvorfor?
Min første indskydelse er nok min navnebror, Peter. Han er
så sammensat. Han personificerer meget af det, vi kender fra
os selv. Iveren efter at være med, hvor det sker, men også de
hurtige stemningsskift, hvor det pludselig er frygten, der får
overtaget og vi stikker halen mellem benene. Og dog kan Peter
og alle de andre uperfekte disciple bruges. Jeg synes, det er
meget opbyggeligt, at vi i vores bibel har en så central figur
som Peter, der viser, at troens fællesskab ikke bygger på menneskelig heroisme, men på, at vi bliver inviteret til at være med
trods alle vores fejl og mangler. Og at vi igen og igen får at vide,

at vi kan bruges, fordi Gud vil, at troen, håbet og kærligheden
skal slå rod i menneskehjerter.
Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Jeg har altid holdt meget af Lukasevangeliet pga. Lukas’
eminente evne til at fortælle. Nogle af de mest kendte lignelser finder vi i Lukasevangeliet. Men hos Lukas finder vi også
fortællingen om de to disciple, der efter Jesus' lidelse og død
forlader Jerusalem og begiver sig mod Emmaus. Den bliver
jeg aldrig træt af at høre! Tænk også, hvor mange kunstnere,
der har ladet sig inspirere af den beretning. Der, hvor de to var
allermest fortvivlede og i virkeligheden på flugt, bliver de inviteret ind i håbet af et menneske, der følger dem og sætter sig
til bords med dem. Da han bryder brødet, indser de, at Kristus
er opstået, har overvundet fornedrelse og død. Deres liv bliver
genopladet i den tro.
Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Bibelen er tidligt blevet defineret som fælles for alle kristne og
mange af skrifterne er tæt på de begivenheder, der knytter sig
til åbenbaringen i Kristus. Det er et særkende ved vores kristne
tro, at det ikke handler om, at troen har sit udspring i vores
indre, i ’vores religiøsitet’, men at troen udspringer af det, der
høres, af det ord, der kommer os i møde. Af Guds handlen.
Derfor skal vi høre de bibelske beretninger og begivenheder,
der har næret troen på, at Gud er kommet os nær i historien, i
vores verden og vores liv. Det er en historie, der ikke er afsluttet og det understreger Bibelen så smukt ved at den på den
allersidste side munder ud i en bøn: Kom, Herre Jesus! For
Guds virkelighed er ikke bundet til en bog, han virker fortsat i
vores liv som ånd og nærvær, og vores liv og tid er i hans hånd.
Historien – forstået som Guds vej i verden – er ikke slut, men vi
går på vejen.
Hvilken bibeltekst vil du anbefale til en ny bibellæser?
Lukasevangeliet vil jeg klart anbefale som et godt sted at begynde. Og så kan man jo fortsætte med Apostlenes Gerninger,
der er Lukas’ fortsættelse – beretningen om den første menighed og den kristne tros udbredelse.
Peter Birch er biskop i Helsingør Stift. Han har tidligere arbejdet som
forlagschef hos Bibelselskabet.

JUNI
Onsdag 1.

ApG 2,12-24 /// Jeg vil udgyde min ånd

Torsdag 2.

ApG 2,25-41 /// I skal få Helligånden

Fredag 3.

Hebr 8,1-13 /// Jeg opretter en ny pagt

Lørdag 4.

1 Joh 2,1-11 /// Vi har en talsmand

Søndag 5.

Pinsedag /// Joh 14,15-21

Mandag 6.

2. pinsedag /// Joh 6,44-51

Tirsdag 7.

Es 66,18-24 /// De skal fortælle om min herlighed

Onsdag 8.

Mika 4,1-8 /// Folkene skal strømme dertil

Torsdag 9.

Matt 15,21-28 /// En kana’anæisk kvinde råbte

Fredag 10.

Matt 22,1-14 /// Indbyd hvem som helst

Lørdag 11.

Åb 21,9-27 /// Folkeslagene skal vandre i dens lys

Søndag 12.

Trinitatis søndag /// Matt 28,16-20

Mandag 13. Job 29,1-17 /// Jeg var en fader for fattige
Tirsdag 14.

Job 31,16-32 /// Hvem er ikke blevet mættet
af ham?

Onsdag 15.

Sl 49,1-21 /// De stoler på deres rigdom

Torsdag 16.

Jer 5,20-31 /// Fattiges ret forsvarer de ikke

Fredag 17.

Amos 8,4-14 /// I, som knuser den fattige

Lørdag 18.

Jak 5,1-11 /// Jeres rigdom er rådden

Søndag 19.

1.s.e.trinitatis /// Luk 12,13-21

Mandag 20. 1 Kong 19,1-11 /// Mig stræber de efter livet
Tirsdag 21.

1 Kong 19,12-21 /// Selv stod han op og fulgte
Elias

Onsdag 22.

Jer 11,18-23 /// Dig overgiver jeg min sag

Torsdag 23.

Klages 3,1-20 /// Min sjæl fortvivler

Fredag 24.

Rom 6,1-11 /// I er døde for synden

Lørdag 25.

2 Thess 3,6-16 /// I bør efterligne os

Søndag 26.

2.s.e.trinitatis /// Luk 14,25-35

Mandag 27. Sl 103,1-22 /// Han tilgiver al din skyld
Tirsdag 28.

Rom 3,1-20 /// Der er ingen retfærdig

Onsdag 29.

Rom 3,21-31 /// Ufortjent gøres de retfærdige

Torsdag 30.

Rom 5,1-11 /// Forligt med Gud
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JULI
Fredag 1.

Rom 5,12-21 /// De mange skal blive retfærdige

Lørdag 2.

Ef 2,1-10 /// Han oprejste os

Søndag 3.

3.s.e.trin /// Luk 15,11-32

Mandag 4.

2 Mos 23,1-13 /// Den fremmede må du ikke
undertrykke

Tirsdag 5.

3 Mos 19,9-18 /// Du skal elske din næste som
dig selv

Onsdag 6.

Hos 1,1-2,3 /// Judas’ hus viser jeg barmhjertighed

Torsdag 7.

Hos 2,4-13 /// Jeg gør ende på al hendes fryd

Fredag 8.

Hos 2,14-25 /// Jeg forlover mig med dig

Lørdag 9.

Matt 5,27-42 /// I har hørt, at der er sagt således

Søndag 10.

4.s.e.trinitatis /// Matt 5,43-48

Mandag 11. 2 Kong 2,1-14 /// Elias steg op til himlen
Tirsdag 12.

Sl 2,1-12 /// Du er min søn

Onsdag 13.

Sl 89,20-38 /// Du er min fader

Torsdag 14.

Matt 18,15-20 /// Bundet i himlen

Fredag 15.

Joh 15,9-25 /// De vil forfølge jer

Lørdag 16.

Kol 1,24-2,5 /// Jeg er blevet tjener for kirken

Søndag 17.

5.s.e.trinitatis /// Matt 16,13-26

Mandag 18. 5 Mos 5,1-15 /// De love, jeg kundgør for jer
Tirsdag 19.

5 Mos 5,16-33 /// I skal vandre ad den vej

Onsdag 20.

Job 42,1-6 /// Intet er umuligt for dig

Torsdag 21.

Ordsp 28,14-28 /// Gnieren er hidsig efter rigdom

Fredag 22.

ApG 4,32-37 /// Pengene blev fordelt efter behov

Lørdag 23.

1 Tim 6,3-10 /// Roden til alt ondt

Søndag 24.

6.s.e.trinitatis /// Matt 19,16-26

Mandag 25. Sl 8,1-10 /// At du husker på det
Tirsdag 26.

Sl 36,1-13 /// Hos dig er livets kilde

Onsdag 27.

Sl 57,1-12 /// Mit hjerte er trygt, Gud

Torsdag 28.

Es 51,9-16 /// Det er mig, der trøster jer

Fredag 29.

Luk 12,1-12 /// Ham skal I frygte

Lørdag 30.

Luk 21,5-19 /// I skal vinde jeres liv

Søndag 31.

7.s.e.trinitatis /// Matt 10,24-31
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Fem skarpe til
Sørine Gotfredsen
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Jeg læser naturligvis meget i Bibelen i forbindelse med prædikenskrivning, men herudover sker det typisk, når jeg går
rundt med en ordlyd eller en passage i hovedet og vil have
både dén og sammenhængen genopfrisket. Så læser jeg afsnit
igennem, da det er vigtigt for mig ikke at miste følingen med
Bibelens kronologi. Man kan hurtigt blive vant til at klat-læse
de i forvejen kendte steder og glemme de store linjer. Af og til
kan jeg desuden få lyst til lige at læse skriftsteder, der bare er
så vigtige, at det er dejligt at blive mindet om, at de rent faktisk
står der sort på hvidt. Jeg læser altid i Bibelen hjemme i min blå
sofa, der ligner noget fra 1800-tallet.
Hvem er din favoritperson fra Bibelen?
Det er jo lidt for forudsigeligt at nævne Jesus som favoritperson, så det vil jeg undlade og i stedet sige, at Peter har en
særlig plads i mit hjerte. Hans endeløse forsøg på at få det
verdslige liv til at give mening i mødet med Jesus er rørende og
idealistisk, og Peter er på mange måder i evangeliet bindeleddet mellem os og almagten. Han tænker, som mennesker tænker, og vil have det guddommelige til at passe med sin egen
forstand, men hans kærlighed til Jesus fremstår samtidig så
oprigtig, at den på smuk vis symboliserer hengivenhed i troen.
Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Mit yndlingsskriftested er Lukasevangeliet kapitel 23 vers 34:
”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” Både relationen mellem os og Gud og mellem Sønnen og Faderen bliver
her beskrevet. Vi er de faldne, der handler i blinde, og Jesus er
den, der går i forbøn for os hos Faderen. Ordene skærer én i
hjertet, mens de samtidig er forunderligt løfterige og fremstiller Jesus som ham, der både sørger over menneskene og
ønsker at bevare dem.
Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Vi skal først og fremmest læse i Bibelen for at blive bekendt
med, at Jesus har været i verden. Det er nødvendigt at kende
evangeliet for til fulde i livet at kunne gøre sig alle de tanker
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om døden, syndigheden, det onde, evigheden, nåden og kærligheden, som har rødder dybt nede i os. Desuden skal vi læse
Bibelen for at kende til det historiske, mytologiske, poetiske,
filosofiske og religiøse fundament for en stor del af den menneskelige civilisation og i høj grad også den danske virkelighed.
Samt den daglige debat. Kendskab til Bibelen forsyner mange
af vores diskussioner og værdispørgsmål med et særligt perspektiv, og i en verden, hvor religion aldrig forsvinder, mangler
man ganske enkelt viden, indsigt og veje til visdom uden
kendskab til Bibelen.
Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Jeg er nødt til at anbefale to ting. For det første skal en ny læser
gå i gang med Første Mosebog med skabelse og syndefald
for at få kendskab til det udgangspunkt, alt andet skal læses i
lyset af. Og dernæst skal han eller hun læse lignelsen om den
fortabte søn i Lukasevangeliet, der handler om, hvordan det
faldne menneske bliver samlet op igen. På den måde får man
en fornemmelse af den position, mennesket ifølge Bibelen
er sat i – skabelse, syndefald, tilgivelse – og så forstår man,
at Det Gamle og Det Nye Testamente ikke må skilles ad. For
uden kendskab til det første, forstår man ikke dimensionen
ved nybruddet i det andet og dermed heller ikke radikaliteten i
kristendommen. Bibelen skal læses som ét samlet værk.
Sørine Gotfredsen er sognepræst ved Jesuskirken i Valby. Hun er desuden
forfatter til en række bøger, senest ”Som Sørine læser Bibelen”.

AUGUST
Mandag 1.

Jer 14,10-18 /// De profeterer løgn

Tirsdag 2.

Jer 27,12-22 /// De går til grunde

Onsdag 3.

Matt 21,18-27 /// Med hvilken ret gør du dette?

Torsdag 4.

Luk 6,43-49 /// Hvad hjertet er fuldt af

Fredag 5.

1 Kor 12,1-11 /// Jesus er Herre!

Lørdag 6.

2 Thess 2,1-12 /// Lad ingen forlede jer

Søndag 7.

8.s.e.trinitatis /// Matt 7,22-29

Mandag 8.

Dan 7,1-10 /// Retten blev sat

Tirsdag 9.

Dan 7,1-10 /// Hans kongerige skal ikke gå
til grunde

Onsdag 10.

Matt 24,32-51 /// Derfor skal I også være rede

Torsdag 11.

Mark 13,28-36 /// Tag jer i agt, hold jer vågne!

Fredag 12.

1 Thess 4,13-5,11 /// Som en tyv om natten

Lørdag 13.

1 Pet 1,13-25 /// Vær derfor årvågne

Søndag 14.

9.s.e.trinitatis /// Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8

Mandag 15. 1 Mos 18,16-33 /// Der lyder et højt skrig
Tirsdag 16.

1 Mos 19,1-11 /// De to engle kom til Sodoma

Onsdag 17.

1 Mos 19,12-18 /// Flygt for livet!

Torsdag 18.

Ez 28,1-15 /// Syng en dødsklage

Fredag 19.

Ez 28,16-23 /// Jeg kommer over dig, Sidon

Lørdag 20.

Matt 9,9-17 /// Jesus sad til bords i huset

Søndag 21.

10.s.e.trinitatis /// Matt 11,16-24

Mandag 22. Sl 25,1-22 /// Tilgiv alle mine synder!
Tirsdag 23.

Matt 23,1-15 /// I lukker Himmeriget

Onsdag 24.

Matt 23,16-33 /// I forsømmer loven

Torsdag 25.

Luk 5,17-26 /// Dine synder er tilgivet

Fredag 26.

Luk 8,40-56 /// Datter, din tro har frelst dig

Lørdag 27.

Luk 18,9-17 /// Gud, vær mig synder nådig!

Søndag 28.

11.s.e.trinitatis /// Luk 7,36-50

Mandag 29. 1 Kong 10,1-13 /// Hun hørte, hvad Salomo
havde gjort
Tirsdag 30.

Jon 1,1-2,1 /// I fiskens bug

Onsdag 31.

Jon 3,1-10 /// De troede Gud på hans ord
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SEPTEMBER
Torsdag 1.

Jon 4,1-11 /// Skulle jeg ikke have ondt af Nineve?

Fredag 2.

Joh 20,19-29 /// Salige er de, som ikke har set og
dog tror

Lørdag 3.

Åb 13,11-18 /// Dyret gør store tegn

Søndag 4.

12.s.e.trinitatis /// Matt 12,31-42

Mandag 5.

Luk 23,26-43 /// De korsfæstede ham

Tirsdag 6.

Tit 2,11-3,6 /// Han gav sig selv hen for os

Onsdag 7.

Hebr 2,14-3,6 /// Soning af folkets synder

Torsdag 8.

Hebr 4,14-5,10 /// Han måtte lære lydighed

Fredag 9.

Hebr 9,1-14 /// Et lydefrit offer

Lørdag 10.

Hebr 9,15-28 /// Han er død til forløsning fra
overtrædelser

Søndag 11.

13.s.e.trinitatis /// Matt 20,20-28

Mandag 12. 2 Mos 31,30-18 /// Sabbatten er et tegn
Tirsdag 13.

Neh 13,15-22 /// I vanhelliger jo dagen!

Onsdag 14.

Sl 38,1-23 /// Jeg er fuldstændig knust

Torsdag 15.

Sl 88,1-19 /// Min sjæl er mæt af ulykker

Fredag 16.

Es 56,1-8 /// Lykkelig den, der holder sabbatten

Lørdag 17.

Jer 17,19-27 /// I skal holde sabbatsdagen hellig

Søndag 18.

14.s.e.trinitatis /// Joh 5,1-15

Mandag 19. Sl 1,1-6 /// Lykkelig den, som grunder på hans lov
Tirsdag 20.

Ordsp 22,17-21 /// Vend øret mod de vises ord

Onsdag 21.

Joh 11,1-16 /// Jesus elskede dem

Torsdag 22.

Joh 12,1-11 /// Martha sørgede for maden

Fredag 23.

ApG 6,1-7 /// Vi forsømmer ikke Guds ord

Lørdag 24.

Jak 1,19-27 /// Vær ordets gørere

Søndag 25.

15.s.e.trinitatis /// Luk 10,38-42

Mandag 26. 2 Kong 4,8-24 /// Bær ham hjem
Tirsdag 27.

2 Kong 4,25-37 /// Tag din søn!

Onsdag 28.

Dan 12,1-13 /// Mange skal vågne

Torsdag 29.

Hos 6,1-6 /// Vi skal leve for Guds ansigt

Fredag 30.

Joh 6,36-44 /// Jeg skal oprejse ham
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Fem skarpe til
Iben Krogsdal
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Jeg læste først længere dele af Bibelen, da jeg som 23-årig begyndte at læse religionsvidenskab. Siden slog jeg især op i den,
når jeg var ked af det, eller når jeg var rådvild og havde brug for
en retning. Jeg håbede, at de passager, jeg læste, kunne give
mig en større sammenhæng. Jeg har tit haft på fornemmelsen,
at det ikke var tilfældigt, hvad jeg slog op på. Det sidste synes
jeg selv er lidt sært, men det er sådan, jeg har det med Bibelen.
For otte år siden læste jeg for første gang hele Det Nye Testamente fra ende til anden. Jeg prøvede at læse det helt åbent.
Det chokerede mig, fordi den samlede fortælling var meget
voldsommere, end jeg tidligere havde troet.
Hvem er din favoritperson fra Bibelen? Hvorfor?
Det er og bliver Jesus. Hele fortællingen om Gud, der uden
modstand lader mennesker ydmyge ham og slå ham ihjel, er
dybt oprørende. Og selve opstandelsen er helt ubegribelig: at
det sker, og hvordan det sker, og hvorfor det sker. Hele Guds
lidelseshistorie viser, hvad vi som mennesker er i stand til for at
beskytte os selv: at svigte, at give andre skylden, at hytte vores
eget skind og at hyle i flok. Men lidelseshistorien viser netop
også, hvad kun Gud kan: Han kan elske så vildt og højt, at han
simpelthen går i døden for os.

Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Det har i de seneste år været Salmernes Bog i Det Gamle Testamente. Her findes der 150 poetiske tekster, hvor mennesker er
i én lang samtale med Gud. Når jeg læser disse årtusindgamle
salmer, bliver jeg let berørt. For de er som en port ind til et ældgammelt, stort og helligt rum, hvor der er plads til alle (også de
upæne) menneskelige erfaringer.
Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Først og fremmest, fordi det er vores vigtigste skriftkilde til at
forstå to ting: hvem Gud er, og hvem vi selv er. Men når vi læser
i Bibelen – som ikke er Guds egne ord, men menneskers ofte
modstridende fortællinger om Gud – så er den vigtigste indsigt
måske, at vi aldrig kommer til at forstå hverken Gud eller os
selv til bunds. Bibelen er ikke en bog, der går op. Tværtimod.
Der er ingen færdig lære, man kan uddrage. Den er dybt anfægtende, fordi man som læser rent logisk ikke kan få alting til
at hænge sammen. Og så bliver man nødt til selv at tænke og
kæmpe og opgive kontrollen og lade sig bevæge.
Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Jeg er nødt til at anbefale de to skabelsesberetninger som det
første. Simpelthen så man ved, at Bibelen rummer parallelle
fortællinger om Gud og derfor ikke er endegyldigt afsluttet
i sig selv. Derefter vil jeg anbefale lignelsen om tolderen og
farisæeren i Lukasevangeliets kapitel 18, vers 9-14. Her står
den selvretfærdige farisæer og priser sig lykkelig for, at han
er meget bedre end andre mennesker. Men over for ham står
tolderen og gør det stik modsatte: Han erkender og ydmyger
sig selv og siger: ”Gud, vær mig synder nådig”. Jesus siger så,
at vi skal være som tolderen. Jeg tror, at vi alle kender til de to
måder at være menneske på. Og at vi dagligt skal kæmpe for
ikke at lade den indre farisæer puste os for meget op. For når
alt kommer til alt, så er vi bedst tjent med ikke at være et hak
bedre end andre – men simpelthen bare være mennesker på
godt og ondt for Gud.

Iben Krogsdal er forfatter og salmedigter. Hun er oprindeligt uddannet billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi og siden ph.d. i religionsvidenskab
på Aarhus Universitet.

OKTOBER
Lørdag 1.

Joh 6,60-71 /// Du har det evige livs ord

Søndag 2.

16.s.e.trinitatis /// Joh 11,19-45

Mandag 3.

3 Mos 23,27-38 /// I skal spæge jeres legeme

Tirsdag 4.

2 Sam 12,15-25 /// Så længe drengen var i live

Onsdag 5.

Es 58,1-9 /// Tror I, det er den faste, jeg ønsker?

Torsdag 6.

Zak 7,1-14 /// Var det for mig, I fastede?

Fredag 7.

Matt 6,16-23 /// Salv dit hoved

Lørdag 8.

Åb 21,1-8 /// Se, jeg gør alting nyt!

Søndag 9.

17.s.e.trinitatis /// Mark 2,14-22

Mandag 10. 5 Mos 30,11-20 /// Elsk Herren din Gud!
Tirsdag 11.

Højs 4,1-11 /// Din elskov er dejligere end vin

Onsdag 12.

Es 5,1-7 /// Min ven havde en vingård

Torsdag 13.

Mark 12,1-12 /// Hvad vil nu vingårdens ejer gøre?

Fredag 14.

Rom 11,11-24 /// Der blev brækket grene af

Lørdag 15.

1 Joh 4,1-10 /// Kærligheden er af Gud

Søndag 16.

18.s.e.trinitatis /// Joh 15,1-11

Mandag 17. 5 Mos 18,9-22 /// Jeg vil lade en profet fremstå
Tirsdag 18.

2 Sam 7,1-17 /// En af dine efterkommere
skal efterfølge dig

Onsdag 19.

Jer 23,1-8 /// Konge med indsigt

Torsdag 20.

Luk 6,12-19 /// Han udvalgte tolv

Fredag 21.

ApG 7,51-60 /// Nu ser jeg himlen åben

Lørdag 22.

Rom 10,5-17 /// Troen kommer af det, der høres

Søndag 23.

19.s.e.trinitatis /// Joh 1,35-51

Mandag 24. 2 Krøn 36,11-21 /// De spottede Guds sendebud
Tirsdag 25.

Sl 118,1-16 /// Jeg blev stødt ned

Onsdag 26.

Sl 118,17-29 /// Velsignet være han, som kommer

Torsdag 27.

Matt 23,34-39 /// Jerusalem!

Fredag 28.

Luk 3,1-9 /// Han prædikede omvendelsesdåb

Lørdag 29.

Luk 3,10-20 /// Han forkyndte evangeliet

Søndag 30.

20.s.e.trinitatis /// Matt 21,28-44

Mandag 31. Sl 27,1-6 /// Herren er mit lys og min frelse
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NOVEMBER
Tirsdag 1.

Es 8,23-9,6 /// Der skal ikke være mørke

Onsdag 2.

Es 60,1-6 /// Folkeslag skal komme til dit lys

Torsdag 3.

ApG 26,9-18 /// Jeg så et lys fra himlen

Fredag 4.

1 Pet 2,1-10 /// Han kaldte jer ud af mørket

Lørdag 5.

Åb 7,9-17 /// Klædt i hvide klæder

Søndag 6.

Alle helgens dag /// Matt 5,13-16 eller Matt 5,1-12

Mandag 7.

Job 22,21-30 /// Gud frelser dem, der slår
øjnene ned

Tirsdag 8.

Sl 18,26-37 /// Du frelser de hjælpeløse

Onsdag 9.

Ez 34,1-16 /// Mine får er blevet spredt

Torsdag 10.

Ez 34,17-31 /// Jeg vil redde mine får

Fredag 11.

Luk 19,1-10 /// I dag skal jeg være gæst

Lørdag 12.

Jak 4,1-10 /// I opnår intet

Søndag 13.

22.s.e.trinitatis /// Matt 18,1-14

Mandag 14. Jer 31,18-30 /// Jeg må forbarme mig
Tirsdag 15.

Jer 31,31-40 /// Jeg slutter en ny pagt

Onsdag 16.

Luk 10,1-12 /// Helbred de syge

Torsdag 17.

Luk 10,13-24 /// Salige er de øjne, som ser det, I ser

Fredag 18.

Joh 9,13-23 /// Han er en profet

Lørdag 19.

Joh 9,24-31 /// Jeg var blind, og nu kan jeg se

Søndag 20.

Sidste s.i kirkeåret /// Matt 11,25-30

Mandag 21. Sl 122,1-9 /// Lad os drage til Herrens hus!
Tirsdag 22.

Sl 148,1-14 /// De skal lovprise Herrens navn

Onsdag 23.

Es 40,9-17 /// Her kommer jeres Gud!

Torsdag 24.

Es 62,6-12 /// Din frelser kommer!

Fredag 25.

Zak 9,9-17 /// Han udråber fred til folkene

Lørdag 26.

Matt 27,11-26 /// Er du jødernes konge?

Søndag 27.

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