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Bibelen 2020: Midfaste søndag
22. marts 2020 - Anden tekstrække

Anden Mosebog 16,11-18
11-12 »Jeg har hørt, hvordan de brokker sig,« sagde Gud 

til Moses. »Lige inden det bliver mørkt, vil I få kød at 

spise, og i morgen kan I spise jer mætte i brød. Og så 

vil de endelig forstå, at jeg er jeres Gud.« 13 Om afte-

nen blev hele jorden dækket af vagtler, der faldt ned 

fra himlen. Og næste morgen lå der dug hele vejen 

rundt om lejren. 14-15 Da duggen forsvandt, lå der over 

jorden et helt fint lag af noget, der lignede rimfrost. 

Da folk så det, kunne de ikke forstå, hvad det var. 

Men Moses forklarede dem, at det var det brød, Gud 

havde lovet dem. 16 »Gud siger, at I skal samle så 

meget, som I hver især kan spise, cirka en liter per 

person. Man samler ind til dem, der bor i ens telt – 

så må man selv regne ud, hvor meget.«  
17-18 Det gjorde de så. Nogle samlede meget, andre 

lidt. Da de målte det op, havde den, der havde samlet 

meget, ikke taget for meget, og den, der havde sam-

let lidt, havde ikke taget for lidt. Det passede med, 

hvor meget de hver især kunne spise.

gøre?« spurgte de. 29 »Gud vil have, at I skal tro på 

ham, som han har sendt,« svarede Jesus. 
30 »Hvad er det, du gør, som skal få os til at tro på 

dig? Hvilket tegn giver du os?« spurgte de og fort-

satte: 31 »Vores forfædre fik manna i ørkenen. Det 

står der i Skrifterne: ›Han gav dem brød fra himlen 

at spise.‹« 32 »Nu skal I høre,« svarede Jesus. »Det var 

ikke Moses, der gav jer brød fra himlen, det gjorde 

min far. Og nu giver han jer det rigtige brød fra him-

len. 33 Guds brød er nemlig det, der kommer ned fra 

himlen og giver liv til verden.« 34 »Så giv os altid det 

brød,« sagde de. 35 »Jeg er livets brød,« svarede Jesus. 

»Den, der kommer til mig, vil aldrig sulte, og den, 

der tror på mig, vil aldrig blive tørstig. 
36 Men som jeg sagde: I har allerede set, hvem jeg er, 

og alligevel tror I ikke på mig. 37 Alle dem, min far 

giver mig ansvar for, vil også komme til mig, og dem 

sender jeg ikke væk.
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Eller

Salmernes Bog 145,8-16
8 Gud er overbærende og god,

han er tålmodig, han overøser os med kærlighed  

 og sandhed.

9 Gud er god mod alle –

hans omsorg gælder alt, hvad han har skabt.

10 Alt, hvad du har skabt, takker dig,

og dem, der tror på dig, synger om dig.
11 De fortæller om dit kongeriges storhed,

og de taler om din styrke,
12 andre skal forstå din styrke

og dit kongedømmes overvældende storhed.
13 Dit kongerige er et evigt kongerige,

dit herredømme varer slægt efter slægt.

14 Gud støtter dem, der falder,

og rejser dem, der bryder sammen.
15 Alles øjne er rettet mod dig,

du giver dem mad, når de behøver.
16 Du åbner din hånd,

du giver de levende den mad, de vil have.

Andet Petersbrev 1,3-11
3 Vi har alt det, vi behøver for at leve et liv i respekt 

for Gud. Det har vi fået af ham, da vi forstod, at han 

med sin guddommelige kraft havde udvalgt os. 

4 Med den kraft har han også givet os sine store og 

betydningsfulde løfter. Vi kan få del i hans gud-

dommelige natur, så vi ikke skal dø, og slippe fri af 

verden og dens lyster. 5 Derfor skal I ikke lade troen 

stå alene, men gøre alt, hvad I kan, for at følge den 

op med handling. Handlingen skal I følge op med 

indsigt, 6 indsigten med selvbeherskelse, selvbeher-

skelsen med udholdenhed, og udholdenheden med 

respekten for Gud. 7 Den skal I følge op ved at elske 

og hjælpe hinanden. 8 I takt med at I tager alt det 

til jer, vil I hele tiden blive klogere på, hvem Jesus 

Kristus er. 9 Men hvis I ikke tager det til jer, er I så 

kortsynede, at I nærmest er blinde og glemmer, at 

der er slået en streg over det, I har gjort forkert. 10 

Derfor, kære venner, skal I stå fast på, at Gud har ud-

valgt jer. Hvis I gør det, vil I aldrig snuble, 11 og I vil 

kunne gå lige ind i det kongerige, hvor Jesus regerer 

i al evighed.

Johannesevangeliet 6,24-35[36-37]
24 Da folk opdagede, at hverken Jesus eller disciplene 

længere var der, gik de ombord i bådene og tog til 

Kapernaum for at lede efter ham. 25 Da de kom der-

over, fandt de ham og spurgte: »Hvornår er du kom-

met hertil, rabbi?« 26 »Hør her,« svarede Jesus.  

»I opsøger mig ikke, fordi I forstod de tegn, I så, men 

bare fordi I fik brød og blev mætte. 27 I skal ikke 

bruge kræfter på det brød, der forsvinder, men på 

det, der bliver ved at være der, og som fører til evigt 

liv. Det vil jeg, Menneskesønnen, give jer, for det har 

Gud udvalgt mig til.« 28 »Hvad vil Gud have, at vi skal 




