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Tyg på Bibelen!

Martin Luther anbefaler et sted, at man tager en lille smule af den hel-

lige skrift med i seng hver aften. Endelig ikke for meget, hellere en lille 

tekst, som man har gennemtænkt og forstået. Så kan man – ligesom 

et dyr – tygge det igennem, før man falder i søvn. Når man så står op 

næste morgen, kan man leve på udbyttet af den forrige dag.

Det er en fantastisk tanke sådan at tygge sig gennem Bibelen – hver 

dag en lille bid, lægge sig teksten på hjerte, sove på den og stå op til en 

ny dag, lidt bedre rustet end dagen før. En bibelsk tænkepause, der får  

teksten til at arbejde i én, mens man sover. 

Det er samtidig en tanke, som kræver stor disciplin; der er mange di-

straktioner og forstyrrelser, der kan bringe én på andre tanker, væk fra 

roen og koncentrationen. Der er, når sandheden skal frem, også bibel-

ske tekster, som ikke egner sig til at sove på. Det ved den, der har fulgt 

med i Bibellæseplanen gennem de senere år. Man kan blive både oprørt 

og anfægtet, uberørt bliver de færreste. Teksten begynder at arbejde. 

I 2020 udgiver Bibelselskabet en helt ny bibeloversættelse. Det er en  

bibel, der skal være et supplement til den autoriserede oversættelse fra 

1992 – ikke en erstatning. Bibelen 2020 er særligt oversat til mennesker 

uden større kendskab til bibel og kristendom. Nye læsere kan begynde 

her. Vi glæder os til at præsentere den nye bibel og er samtidig helt på 

det rene med, at en ny bibeloversættelse er en forstyrrelse for den, der 

har et godt kendskab til Bibelen i en bestemt oversættelse. Men vi håber 

også, at det for mange vil være en anledning til at få nye vinkler på og et 

dybere indblik i den bibelske tekst, som vi jo altid møder i en oversæt-

telse. Og at der faktisk vil være noget at tygge på! 

Bibellæseplanen for 2019-20 er femte og sidste etape af en gennemlæs-

ning af hele Bibelen. Når året er slut, har man læst sig gennem – næsten 

– hele Bibelen. Hver dag et nyt lille stykke. Til genkendelse, til oplysning 

og fornyelse. 

Tag og læs! 

Birgitte Stoklund Larsen

generalsekretær



  DECEMBER
 

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

Mandag 2. ApG 1,1-14 /// I skal døbes med Helligånden

Tirsdag 3. 1,15-26 /// Loddet faldt på Matthias

Onsdag 4. 2,1-21 /// De blev alle fyldt af Helligånden

Torsdag 5. 2,22-36 /// Denne Jesus har Gud ladet opstå

Fredag 6. 2,37-3,11 /// I skal få Helligånden som gave

Lørdag 7. Sl 119,33-48 /// Lad din godhed nå mig, Herre

Søndag 8. 2. s. i advent /// Matt 25,1-13

Mandag 9. ApG 3,12-26 /// Hans salvede skulle lide

Tirsdag 10. 4,1-22 /// Jesus er den sten, som blev vraget

Onsdag 11. 4,23-37 /// De forkyndte Guds ord med frimodighed

Torsdag 12. 5,1-16 /// Der føjedes stadig flere og flere til

Fredag 13. 5,17-42 /// Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser

Lørdag 14. Sl 119,49-64 /// Dine lovbud er blevet mine sange

Søndag 15. 3. s. i advent /// Luk 1,67-80

Mandag 16. ApG 6,1-15 /// Stefanus gjorde store undere og tegn

Tirsdag 17. 7,1-19 /// Drag til det land, jeg vil vise dig

Onsdag 18. 7,20-37 /// Jeg har set mit folks lidelse i Egypten

Torsdag 19. 7,38-60 /// Herre Jesus, tag imod min ånd!

Fredag 20. 8,1-13 /// Saulus søgte at tilintetgøre menigheden

Lørdag 21. Sl 119,65-80 /// Dine hænder skabte og  

 formede mig

Søndag 22. 4. s. i advent /// Joh 3,25-36

Mandag 23. ApG 8,14-40 /// Jeg tror, at Jesus Kristus er  

 Guds Søn

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

Onsdag 25. Juledag /// Joh 1,1-14

Torsdag 26. 2. juledag /// Matt 10,32-42

Fredag 27. ApG 9,1-25 /// Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?

Lørdag 28. Ordsp 26,1-16 /// Den dovne vender sig på sin seng

Søndag 29. Julesøndag /// Matt 2,13-23

Mandag 30. ApG 9,26-43 /// Jesus Kristus helbreder dig

Tirsdag 31. 10,1-16 /// Rejs dig Peter, slagt og spis!

GIV BØRNEBIBLER TIL MELLEMØSTEN



  JANUAR
 

Onsdag 1. Nytårsdag /// Matt 6,5-13

Torsdag 2. ApG 10,17-33 /// Jeg skal ikke kalde noget  

 menneske urent

Fredag 3. 10,34-48 /// Helligåndens gave blev også udgydt  

 over hedninger

Lørdag 4. Sl 119,81-96 /// Hjælp mig, de forfølger mig  

 med urette

Søndag 5. Helligtrekongers søndag /// Matt 2,1-12 eller  

 Joh 8,12-20

Mandag 6. ApG 11,1-26 /// Et stort antal kom til tro

Tirsdag 7. 11,27-12,10 /// Jakob lod han henrette med sværd

Onsdag 8. 12,11-25 /// De blev ude af sig selv af forundring

Torsdag 9. Jer 1,1-16 /// Jeg gjorde dig til profet for folkene

Fredag 10. 1,17-2,9 /// De fulgte guder, der intet gavner

Lørdag 11. Sl 119,97-112 /// Hvor jeg elsker din lov

Søndag 12. 1. s. e. helligtrekonger /// Mark 10,13-16

Mandag 13. Jer 2,10-18 /// Skifter et hedningefolk sine guder ud?

Tirsdag 14. 2,19-28 /// De siger til træet: ”Du er min far”

Onsdag 15. 2,29-37 /// Jeres sværd fortærede profeterne

Torsdag 16. 3,1-13 /// Overalt har du bedrevet hor!

Fredag 17. 3,14-25 /// Vend tilbage, I frafaldne sønner

Lørdag 18. Sl 119,113-128 /// Det er tid at gribe ind, Herre

Søndag 19. 2. s. e. helligtrekonger /// Joh 4,5-26

Mandag 20. Jer 4,1-10 /// Nu har vi sværdet på struben

Tirsdag 21. 4,11-21 /// I et nu bliver mine telte ødelagt

Onsdag 22. 4,22-31 /// Hele landet skal blive ødemark

Torsdag 23. 5,1-13 /// Hvorfor skulle jeg tilgive dig?

Fredag 24. 5,14-31 /// De æder dit korn og dit brød

Lørdag 25. Ordsp 26,17-28 /// Uden bagtalelse dør striden hen

Søndag 26. 3. s. e. helligtrekonger /// Luk 17,5-10

Mandag 27. Jer 6,1-15 /// Alle handler løgnagtigt

Tirsdag 28. 6,16-30 /// I et nu kommer ødelæggeren over os

Onsdag 29. 7,1-15 /// Er dette hus en røverkule?

Torsdag 30. 7,16-34 /// De hørte ikke og lyttede ikke

Fredag 31. 8,1-7 /// Hvorfor er Jerusalem evigt utro?

MOBILEPAY: 62903



Profeten Jeremias
Jeremias hører til de fire store profeter i Det Gamle Testamente. Han vir-

kede i en meget dramatisk tid i sit folks historie, nemlig tiden op til ba-

bylonerkongen Nebukadnesars erobring af Jerusalem og ødelæggelsen 

af byen og templet i 597-587 f. Kr.

Jeremias kaldes i Jeremias’ Bog kapitel 1 til en hård og vanskelig opgave, 

idet han skal forkynde for Jerusalem, at Herren har besluttet at straffe sit 

folk for al dets utroskab mod ham og for dets brud på den pagt, de hav-

de indgået på Sinai. Jeremias vægrer sig meget kraftigt mod at påtage 

sig profethvervet, og igennem sit virke klager han gentagne gange over 

byrden. Af den grund har man traditionelt tilskrevet Jeremias forfatter-

skabet til Klagesangene, den lille samling af klagesalmer, som er indsat 

lige efter Jeremias’ Bog. Følgelig er ”jeremiade” blevet en betegnelse for 

det at udtrykke frustration.



Jeremias forkyndte for folket og dets konger i Jerusalem, at man ikke 

skulle gøre modstand, når babylonerne – kaldæerne, som de ofte kal-

des i Det Gamle Testamente – kom, men ydmygt påtage sig straffen. 

Et budskab, han illustrerede ved en række symbolske handlinger, bl.a. i 

kapitel 13 og i kapitel 19, hvor han knuser en krukke for øjnene af folkets 

og præsternes ældste. Jerusalems ødelæggelse endte med, at byens  

ledende folk blev ført i eksil i Babylon. Jeremias kom dog ikke med, 

men blev, sammen med sin skriver Baruk, tvunget med til Egypten af  

judæiske stormænd. Her endte han formentlig sine dage.

Jeremias forkyndte ikke kun undergang. Særligt i kapitel 30-33 åbner 

han for den tanke, at straffen ikke skal være endegyldig, men at Herren 

vil lade de landflygtige vende hjem og genoprette det gode og nære 

forhold til sit folk.

I den sammenhæng dukker der et begreb op i Jeremias’ forkyndelse, 

som har fået en vidtrækkende virkningshistorie. Det er i kapitel 31 vers 

31-34, hvor Jeremias proklamerer, at Herren engang vil slutte en ny pagt 

med sit folk – en helt anden slags pagt end den gamle fra Sinai, som fol-

ket til stadighed har brudt. Den nye skal nemlig være indskrevet i folkets 

hjerte, sådan at forstå at folket ikke kan undlade at følge den. Den skal 

være en pagt for tilgivelse.

Det er denne nye pagt, der gøres gældende ved nadverens indstiftelse 

ifølge 1. Korintherbrev kapitel 11 vers 25 og Lukasevangeliet kapitel 22 

vers 20, og som også spiller en stor rolle i 2. Korintherbrev kapitel 3 og i 

Hebræerbrevet kapitel 7-10.

Til sidst kan det bemærkes, at ”testamente” er latin for pagt. Det er altså 

Jeremias, der med sin skelnen mellem en ny og gammel pagt har givet 

betegnelsen Det Gamle Testamente for den gamle pagts bøger og Det 

Nye Testamente for den nye pagts bøger.

Maja Lisa Engelhardt 
Fra Bibelens største fortællinger 
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  FEBRUAR
 

Lørdag 1. Sl 119,129-144 /// Dine ord giver lys, når de åbner sig

Søndag 2. Sidste s. e. helligtrekonger /// Joh 12,23-33

Mandag 3. Jer 8,8-17 /// Der var ingen druer på vinstokken

Tirsdag 4. 8,18-9,8 /// Jeg vil prøve dem i smeltediglen

Onsdag 5. 9,9-20 /// De adlød mig ikke og fulgte ikke loven

Torsdag 6. 9,21-10,9 /// Gudebillederne er som fugleskræmsler

Fredag 7. 10,10-25 /// I sin kraft skabte han jorden

Lørdag 8. Sl 119,145-160 /// De, der jager efter skændsel, er nær

Søndag 9. Søndag septuagesima /// Matt 25,14-30

Mandag 10. Fil 1,1-26 /// I er i mit hjerte

Tirsdag 11. 1,27-2,18 /// Han blev lydig indtil døden

Onsdag 12. 2,19-30 /// Hold den slags mennesker i ære!

Torsdag 13. 3,1-16 /// Vi har vores stolthed i Kristus Jesus

Fredag 14. 3,17-4,9 /// Glæd jer altid i Herren

Lørdag 15. Sl 119,161-176 /// Min tunge skal lovsynge dit ord

Søndag 16. Søndag seksagesima /// Mark 4,26-32

Mandag 17. Fil 4,10-23 /// Alt formår jeg i ham, der giver  

 mig kraft

Tirsdag 18. ApG 13,1-15 /// De forkyndte Guds ord i jødernes  

 synagoger

Onsdag 19. 13,16-31 /// Af Davids slægt har Gud givet Israel  

 en frelser

Torsdag 20. 13,32-52 /// Guds ord måtte forkyndes for jer først

Fredag 21. 14,1-20 /// Vi er jo mennesker ligesom I

Lørdag 22. Sl 120 og 121 /// Herren bevare dig mod alt ondt

Søndag 23. Fastelavns søndag /// Luk 18,31-43

Mandag 24. ApG 14,21-15,11 /// Han har ikke gjort forskel på  

 os og dem

Tirsdag 25. 15,12-35 /// Det stemmer overens med profeternes ord

Onsdag 26. 15,36-16,10 /// Kom over til Makedonien og hjælp os!

Torsdag 27. 16,11-24 /// De forkynder jer vejen til frelse

Fredag 28. 16,25-40 /// Tro på Herren Jesus

Lørdag 29. Ordsp 27,1-14 /// Venskabets sødme styrker sjælen

GIV BØRNEBIBLER TIL AFRIKA



  MARTS
 

Søndag 1. 1. s. i fasten /// Lukas 22,24-32

Mandag 2. ApG 17,1-21 /// Kristus måtte lide 

Tirsdag 3. 17,22-34 /// I ham lever vi, ånder vi og er vi

Onsdag 4. 18,1-17 /// Fra nu af går jeg til hedningerne

Torsdag 5. 18,18-28 /// Han påviste ud fra Skrifterne, at Jesus  

 er Kristus

Fredag 6. 19,1-22 /// Herren Jesu navn blev lovprist

Lørdag 7. Sl 122 /// Bed om fred for Jerusalem

Søndag 8. 2. s. i fasten /// Mark 9,14-29

Mandag 9. ApG 19,23-40 /// Stor er efesernes Artemis

Tirsdag 10. 20,1-17 /// Den unge mand bragte de hjem i live

Onsdag 11. 20,18-38 /// Det er saligere at give end at få

Torsdag 12. Jer 11,1-14 /// Du må ikke gå i forbøn for dette folk

Fredag 13. 11,15-12,6 /// Lad os udrydde ham

Lørdag 14. Sl 123 og 124 /// Vort liv blev reddet

Søndag 15. 3. s. i fasten /// Joh 8,42-51

Mandag 16. Jer 12,7-17 /// Kom her alle vilde dyr, kom og æd

Tirsdag 17. 13,1-21 /// Herrens hjord føres i fangenskab

Onsdag 18. 13,22-14,9 /// Ve dig, Jerusalem

Torsdag 19. 14,10-22 /// Både profet og præst slæbes bort

Fredag 20. 15,1-11 /// Jeg spredte dem med kasteskovlen

Lørdag 21. Sl 125 /// De, der stoler på Herren, er som Zions bjerg

Søndag 22. Midfaste søndag /// Joh 6,24-35[36-37]

Mandag 23. Jer 15,12-21 /// Jeg fandt dine ord og slugte dem

Tirsdag 24. 16,1-18 /// Jeg slænger jer bort fra dette land

Onsdag 25. 16,19-17,13 /// Velsignet den mand, som stoler på  

 Herren

Torsdag 26. 17,14-27 /// Lad mine forfølgere blive til skamme

Fredag 27. 18,1-17 /// Jeg vender ryggen til dem, ikke ansigtet

Lørdag 28. Ordsp 27,15-27 /// Hjertet spejler mennesket

Søndag 29. Mariæ bebudelses dag /// Luk 1,46-55

Mandag 30. Jer 18,18-19,9 /// Lad dem snuble for dit ansigt

Tirsdag 31. 19,10-20,6 /// Hele Juda giver jeg i babyloner- 

 kongens magt

STØT FAST: TILMELD DIG BAGERST I BIBELLÆSEPLANEN



Hele Danmark  
får en ny bibel

Bibelen 2020 udkommer både som fysisk 
bog, e-bog og lydbog og kan bestilles på 
bibelselskabet.dk.

Til marts udkommer Bibelen 2020,  
en ny samlet oversættelse af Bibelen  
i et mundret og nutidigt sprog. 



Sådan taler Moses til israelitterne i  
5. Mosebog i den nye bibeloversættelse,  

der udkommer i marts 2020.

Bibelen 2020 er en mundret og lettilgængelig oversættelse af 
bøgernes bog – et perfekt sted at starte for nye bibellæsere.

Samtidig holder den højt niveau. Den er oversat direkte fra 
grundsprogene af eksperter i græsk og hebraisk og af forfat-
tere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk. 
Derudover har over 500 danskere i alderen 13 til 85 år, fordelt 
i 60 frivillige læsegrupper, medvirket med kommentarer og 
forslag til oversættelsen. Et initiativ, der udløste en nominering 
til Kristeligt Dagblads Initiativpris i 2018.

Den nye bibel udgøres af en revideret udgave  
af Den Nye Aftale, der udkom i 2007, og en ny,  
samlet oversættelse af Det Gamle Testamente, 
som har været i gang siden 2013.

Med himlen og  
jorden som vidne stiller 

jeg jer nu over for et valg 
mellem livet og døden, 

mellem velsignelsen  
og forbandelsen.  

Vælg livet!

Fakta om Bibelen 2020



  APRIL
 

Onsdag 1. Jer 20,7-18 /// Herrens ord bringer mig kun  

 spot og spe

Torsdag 2. 21,1-14 /// Jeg vender mig mod denne by til  

 dens ulykke

Fredag 3. 22,1-12 /// Det er, fordi de svigtede pagten

Lørdag 4. Sl 126 /// Da fyldtes vor mund med latter

Søndag 5. Palmesøndag /// Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16

Mandag 6. Jer 22,13-23 /// Han skal begraves som et æsel

Tirsdag 7. 22,24-23,8 /// Jeg fører dem tilbage til deres  

 græsgang

Onsdag 8. 23,9-15 /// De er alle blevet som Sodoma

Torsdag 9. Skærtorsdag /// Joh 13,1-15

Fredag 10. Langfredag /// Luk 23,16-49 eller Joh 19,17-37

Lørdag 11. Sl 127 /// Moderlivets frugt er lønnen

Søndag 12. Påskedag /// Matt 28,1-8

Mandag 13. 2. påskedag /// Joh 20,1-18

Tirsdag 14. Jer 23,16-32 /// Syner forkynder de ud af  

 eget hjerte

Onsdag 15. 23,33-24,10 /// Jeg giver dem et hjerte, så de kan  

 kende mig

Torsdag 16. 25,1-14 /// Hele dette land skal blive til ruiner

Fredag 17. 25,15-29 /// Jeg sender sværdet ind blandt jer

Lørdag 18. Sl 128 /// Herren velsigne dig fra Zion

Søndag 19. 1. s. e. påske /// Joh 21,15-19

Mandag 20. Jer 25,30-38 /// Herren hærger deres græsgange

Tirsdag 21. Kol 1,1-23 /// Han er den usynlige Guds billede

Onsdag 22. 1,24-2,5 /// Kristus i jer, herlighedens håb

Torsdag 23. 2,6-23 /// Han slettede vort gældsbevis

Fredag 24. 3,1-17 /// Som Herren tilgav jer, skal I også gøre

Lørdag 25. Ordsp 28,1-13 /// Et land i oprør får mange herskere

Søndag 26. 2. s. e. påske /// Joh 10,22-30

Mandag 27. Kol 3,18-4,1 /// Hvad I end gør, gør det af hjertet

Tirsdag 28. 4,2-18 /// Våg med bøn og tak

Onsdag 29. ApG 21,1-16 /// De skal overgive ham i hedningers  

 hænder

Torsdag 30. 21,17-26 /// Du selv lever efter loven og overholder den

GIV BØRNEBIBLER TIL CENTRALASIEN



  MAJ
 

Fredag 1. ApG 21,27-40 /// Hele Jerusalem var i oprør

Lørdag 2. Sl 129 /// De pløjede min ryg

Søndag 3. 3. s. e. påske /// Joh 14,1-11

Mandag 4. ApG 22,1-21 /// Jeg vil sende dig til folkeslag  

 langt borte

Tirsdag 5. 22,22-23,11 /// Må I piske en romersk borger?

Onsdag 6. 23,12-35 /// Vi er klar til at slå ham ihjel

Torsdag 7. 24,1-21 /// Jeg følger Vejen

Fredag 8. Bededag /// Matt 7,7-14

Lørdag 9. Sl 130 og 131 /// Fra det dybe råber jeg til dig, Herre

Søndag 10. 4. s. e. påske /// Joh 8,28-36

Mandag 11. ApG 24,22-25,12 /// Jeg indanker min sag for kejseren!

Tirsdag 12. 25,13-27 /// Han fortjener ikke dødsstraf

Onsdag 13. 26,1-18 /// Jeg forfulgte dem helt til byer i udlandet

Torsdag 14. 26,19-32 /// Profeterne har sagt, det skulle ske

Fredag 15. 27,1-26 /// Denne sejlads vil medføre ulykke

Lørdag 16. Sl 132 /// Lad os gå til hans bolig

Søndag 17. 5. s. e. påske /// Joh 17,1-11

Mandag 18. ApG 27,27-44 /// Nu fik alle nyt mod

Tirsdag 19. 28,1-16 /// De gav os mange æresbevisninger

Onsdag 20. 28,17-31 /// Jeg bærer denne lænke på grund af  

 Israels håb

Torsdag 21. Kristi himmelfarts dag /// Luk 24,46-53

Fredag 22. Jer 26,1-19 /// Det er i sandhed Herren, der har  

 sendt mig til jer

Lørdag 23. Sl 133 og 134 /// Dér giver Herren velsignelsen

Søndag 24. 6. s. e. påske /// Joh 17,20-26

Mandag 25. Jer 26,20-27,8 /// Lav reb og stænger til et åg

Tirsdag 26. 27,9-22 /// Bøj nakken under babylonerkongens åg

Onsdag 27. 28,1-17 /// Selv de vilde dyr giver jeg ham

Torsdag 28. 29,1-15 /// Bliv flere derovre, ikke færre

Fredag 29. 29,16-32 /// De ville ikke høre efter mine ord

Lørdag 30. Ordsp 28,14-28 /// Den, der gør sit hjerte hårdt,  

 falder i ulykke

Søndag 31. Pinsedag /// Joh 14,15-21

STØT VIA BANKEN: 3001 – 9 00 04 88, MÆRK 'BIBLER TIL VERDENS BØRN'



Kristus-hymner
Det sker jævnligt, at Paulus i sine breve bringer citater af andres  

tekster. Først og fremmest citerer han fra Det Gamle Testamente, 

men nogle steder citerer han også tidlige kristne overleveringer ved, 

mere eller mindre tydeligt, at gøre opmærksom på, at disse formu-

leringer er nogle, han selv har fået overleveret af folk, der var kristne 

før ham, og som han nu giver videre til menigheden. Det sker to ste-

der i 1. Korintherbrev. I kapitel 11 er det nadverens indstiftelsesord, 

der bringes på denne måde, og i kapitel 15 er det en kort trosbeken-

delse om Kristus’ død og opstandelse.

En særlig slags citater findes to steder i dette års læseplan, nemlig i 

Filipperbrevet kapitel 2 og Kolossenserbrevet kapitel 1. Her kommer 

vi til passager, som skiller sig ud fra den øvrige brevstil og i stedet 

er formuleret i en høj stil med en vis rytme og i et koncentreret, 

poetisk sprog. Her citerer Paulus efter alt at dømme to ældgamle 

hymner, som har været i brug i de græsktalende menigheder, når de 

kom sammen søndag morgen. I den danske oversættelse har man 

anstrengt sig for at gengive den koncentrerede stil og har desuden 

valgt at sætte teksten op typografisk som poesi med gentagne lin-

jebrud.

Paulus gør i disse to tilfælde ikke opmærksom på, at han citerer, men 

lader i stedet hymnen glide ind i sin brevtekst som ord, der har været 

kendt af modtagerne og haft autoritet for dem, og som derfor straks 

er blevet genkendt og har medvirket til at styrke båndene og enighe-

den mellem Paulus og hans adressater.

Begge hymner er koncentreret om Kristus’ rolle i frelsens historie. 

Tanken er i dem begge, at Kristus fra evighed har været hos Gud, 

men er steget ned som menneske til korsfæstelse for derved at gen-

oprette forholdet mellem Gud og mennesker. I Filipperhymnen (vers 

Maja Lisa Engelhardt 
Fra Bibelens største fortællinger 

Bibelselskabets Forlag 2014 
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6-11) ligger vægten i dette forløb på Kristus’ lydighed og ydmyghed 

og derefter på hans ophøjelse. Derfor kan Paulus i sammenhængen 

bruge hymnens Kristus som det store eksempel på den ydmyghed, 

Paulus vil have filipperne til at vise hinanden indbyrdes.

Kolossenserhymnen (vers 12-20 – afgrænsningen af selve hymnecita-

tet er mere usikker her) har ikke denne etiske funktion, men er indsat 

som fortsættelse af det afsnit, som Paulus ofte har i begyndelsen af 

sine breve, hvor han takker for alt godt i menighedens tro og i forhol-

det mellem menigheden og ham selv. Dette takkeafsnit følges i vers 

12 op af en opfordring til modtagerne til selv at bryde ud i tak til Gud 

Fader, som har befriet dem og ført dem over i Sønnens rige. Dette fø-

rer hymnen med sig som en udfoldelse af alt det, der er at takke for.



  JUNI
 

Mandag 1. 2. pinsedag /// Joh 6,44-51

Tirsdag 2. Jer 30,1-11 /// Jeg bringer dig frelst hjem fra  

 det fjerne

Onsdag 3. 30,12-24 /// Nu vender jeg skæbnen for Jakobs telte

Torsdag 4. 31,1-14 /// Med evig kærlighed har jeg elsket dig

Fredag 5. 31,15-26 /// Der er håb for dine efterkommere

Lørdag 6. Sl 135,1-7 /// Herren har udvalgt sig Jakob

Søndag 7. Trinitatis søndag /// Matt 28,16-20

Mandag 8. Jer 31,27-37 /// Jeg lægger min lov i deres indre

Tirsdag 9. 31,38-32,8 /// Køb min mark i Anatot

Onsdag 10. 32,9-25 /// Stor er din plan og mægtig din gerning

Torsdag 11. 32,26-44 /// Jeg giver den ét hjerte og én vej

Fredag 12. 33,1-13 /// Jeg vender landets skæbne

Lørdag 13. Sl 135,8-21 /// Herren vil skaffe sit folk ret

Søndag 14. 1. s. e. trinitatis /// Luk 12,13-21

Mandag 15. Jer 33,14-34,7 /// Babylonerkongens hær gik til  

 angreb på Jerusalem

Tirsdag 16. 34,8-22 /// Frigivelse til sværd, pest og sult

Onsdag 17. 35,1-19 /// Dette folk ville ikke høre på mig

Torsdag 18. 36,1-19 /// I Herrens tempel læste han Herrens ord  

 op af bogen

Fredag 19. 36,20-32 /// Ingen af hans slægt skal sidde på  

 Davids trone

Lørdag 20. Sl 136,1-9 /// Tak Herren, for han er god

Søndag 21. 2. s. e. trinitatis /// Luk 14,25-35

Mandag 22. Jer 37,1-21 /// Jeg går ikke over til kaldæerne

Tirsdag 23. 38,1-13 /// Træk profeten Jeremias op af cisternen

Onsdag 24. 38,14-28 /// Dine fødder er sunket i mudderet

Torsdag 25. 39,1-18 /// Murene om Jerusalem rev de ned

Fredag 26. Ezra 1,1-11 /// Enhver skal drage op til Jerusalem

Lørdag 27. Ordsp 29,1-13 /// De svages sag ligger den  

 retfærdige på sinde

Søndag 28. 3. s. e. trinitatis /// Luk 15,11-32

Mandag 29. Ezra 2,1-42 /// Tallet på mændene i Israels flok

Tirsdag 30. 2,43-70 /// Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360

GIV BØRNEBIBLER TIL ASIEN



  JULI
 

Onsdag 1. Ezra 3,1-9 /// De rejste alteret på dets gamle  

 fundamenter

Torsdag 2. 3,10-4,7 ///  Vi alene skal bygge for Herren

Fredag 3. 4,8-24 /// Derpå ophørte arbejdet på Guds hus

Lørdag 4. Sl 136,10-26 /// Han ledte sit folk gennem ørkenen

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

Mandag 6. Ezra 5,1-17 /// Vi er tjenere for himlens og jordens Gud

Tirsdag 7. 6,1-15 /// Jeg, Dareios, udsteder befalingen!

Onsdag 8. 6,16-7,11 /// De fra landflygtigheden fejrede påsken

Torsdag 9. 7,12-28 /// Til præsten Ezra, den skriftlærde

Fredag 10. 8,1-20 /// Jeg gennemgik lægfolket og præsterne

Lørdag 11. Sl 137 /// Ved Babylons floder sad vi og græd

Søndag 12. 5. s. e. trinitatis /// Matt 16,13-26

Mandag 13. Ezra 8,21-34 /// Det hele blev gennemgået

Tirsdag 14. 8,35-9,9 /// Jeg sad stiv af rædsel

Onsdag 15. 9,10-10,6 /// Nu står vi foran dig i al vor skyld

Torsdag 16. 10,7-17 /// Skil jer ud fra landets folk

Fredag 17. 10,18-44 /// Alle disse havde giftet sig med frem 

 mede kvinder

Lørdag 18. Sl 138 /// Opgiv ikke dine hænders værk!

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

Mandag 20. Jer 40,1-16 /// Chefen for livvagten sørgede for  

 hans underhold

Tirsdag 21. 41,1-18 /// De var nemlig bange for kaldæerne

Onsdag 22. 42,1-22 /// Drag ikke til Egypten!

Torsdag 23. 43,1-13 /// Det er løgn, hvad du siger!

Fredag 24. 44,1-14 /// I tænder offerild for andre guder i Egypten

Lørdag 25. Ordsp 29,14-27 /// Uden syner er et folk ladt i stikken

Søndag 26. 7. s. e. trinitatis /// Matt 10,24-31

Mandag 27. Jer 44,15-23 /// I adlød ham ikke

Tirsdag 28. 44,24-45,5 /// Dig giver jeg livet som bytte

Onsdag 29. 46,1-12 /// De er på vild flugt uden at se sig tilbage

Torsdag 30. 46,13-26 /// Nebukadnesar skal komme og slå Egypten

Fredag 31. 46,27-47,7 /// Herren tilintetgør filistrene
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Ezra og Nehemias
To af Det Gamle Testamentes historiske bøger handler om det, der skete, 

da de deporterede jøder i Babylon i 539 f. Kr. fik lov at vende hjem til Je-

rusalem og omegn. Det er Ezras og Nehemias’ bøger, der ligger i forlæn-

gelse af den historie, der fortælles i Krønikebøgerne. De udgør dermed 

afslutningen på den sammenhængende historiefortælling i Det Gamle 

Testamente, der strækker sig fra skabelsen til omkring år 500 f. Kr.

Ezras Bog beretter fra begyndelsen om, hvem det var, der vendte hjem, 

og at det første, de foretog sig, var at genopbygge brændofferalteret 

og genoptage de daglige ofringer. Under stor lokal modstand og med 

lange pauser bygges derefter selve templets hovedbygning.
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Det tempel, der blev bygget efter eksilet, skulle erstatte det, der var 

blevet ødelagt af babylonerne et halvt århundrede tidligere. Det gamle 

tempel har man kaldt Salomos tempel efter beretningerne i 1. Konge-

bog om, at det var bygget og indviet af kong Salomo. Det nye, som ofte 

kaldes det andet tempel, er bygget på fundamentet til Salomos, og det 

er tilstræbt, at det skal være så lig Salomos som muligt.

Kapitel 7-10 i Ezras Bog beretter om den skriftlærde præst Ezras radi-

kale reformindsats i Judæa. Ezra er bemyndiget af perserkongen til for 

persiske skattemidler at udstyre templet med alt, hvad der behøves og 

til at håndhæve sin Guds ret og lov i landet. Ezras indsats havde to tyng-

depunkter. Dels udskilte han alle fremmede fra Israels folk – ikke mindst 

ved at ophæve blandede ægteskaber. Dels oplæste han den samlede 

lov for folket og forpligtede det til at følge den (Nehemias’ Bog kapitel 

8-10). Denne indsats har givet Ezra en meget stor stjerne i senere jødisk 

bevidsthed.

Nehemias’ historie fortælles i Nehemias’ Bog kapitel 1-7 i jegform. Ne-

hemias var betroet mundskænk hos perserkongen, men da han hørte, 

hvor fattigt det stod til hjemme i Jerusalem, fik han kongens tilladelse 

til at rejse hjem og genopbygge byens mure. Dette arbejde organiserer 

Nehemias ved at tildele de ledende jødiske familier i Jerusalem og om-

egn ansvaret for hver deres stykke af muren. På kun 52 dage er den gen-

opbygget. Der indsættes porte, og bevogtningen bliver sat i system. 

Også dette murbyggeri mødte stor lokal modstand og kom til at foregå 

med våben i hånd.

Tilsammen kan Ezra og Nehemias’ bøger give det indtryk, at genrejs-

ningen af by og tempel trods modstanden gik meget hurtigt, men går 

man i detaljer og sammenholder de kongenavne, der indgår i den gam-

meltestamentlige beretning, med regeringstiderne i den persiske kon-

gerække, tyder meget på, at processen først er ført til ende langt henne 

i 400-tallet f. Kr.



  AUGUST
 

Lørdag 1. Sl 139,1-12 /// Bagfra og forfra indeslutter du mig

Søndag 2. 8. s. e. trinitatis /// Matt 7,22-29

Mandag 3. Jer 48,1-15 /// Ødelæggeren drager op mod Moab

Tirsdag 4. 48,16-34 /// Tænk, at herskerstaven skulle knække

Onsdag 5. 48,35-47 /// Som en ørn slår fjenden ned

Torsdag 6. 49,1-6 /// I skal fordrives i hver sin retning

Fredag 7. 49,7-22 /// Jeg bringer ulykke over Esau

Lørdag 8. Sl 139,12-24 /// Dine tanker er dyrebare for mig

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

Mandag 10. Jer 49,23-33 /// Tilintetgør Østens folk

Tirsdag 11. 49,34-50,7 /// I de dage skal israelitterne  

 komme hjem

Onsdag 12. 50,8-20 /// Kaldæa bliver til bytte

Torsdag 13. 50,21-34 /// Herren har åbnet sit våbenkammer

Fredag 14. 50,35-46 /// Babylon er erobret!

Lørdag 15. Sl 140 /// Der er slangegift under deres læber

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

Mandag 17. Jer 51,1-14 /// Flygt fra Babylon, red jeres liv

Tirsdag 18. 51,15-26 /// Når han tordner, bruser vandene  

 i himlen

Onsdag 19. 51,27-35 /// Babylons helte opgiver at kæmpe

Torsdag 20. 51,36-49 /// Mit folk, drag ud derfra

Fredag 21. 51,50-58 /// Jeg straffer Babylons afguder

Lørdag 22. Sl 141 /// Tag imod min bøn som et røgelsesoffer

Søndag 23. 11. s. e. trinitatis /// Luk 7,36-50

Mandag 24. Jer 51,59-52,11 /// Babylonerkongen fældede  

 dom over ham

Tirsdag 25. 52,12-23 /// Han stak ild på Herrens tempel

Onsdag 26. 52,24-34 /// Sådan blev judæerne ført i eksil

Torsdag 27. Ef 1,1-23 /// Alt har han lagt under hans fødder

Fredag 28. 2,1-22 /// Af den nåde er I frelst ved tro

Lørdag 29. Ordsp 30,1-16 /// Hvem steg op til himlen og steg  

 ned igen?

Søndag 30. 12. s. e. trinitatis /// Matt 12,31-42

Mandag 31. Ef 3,1-13 /// Hedningerne er medarvinger

GIV BØRNEBIBLER TIL AFRIKA



  SEPTEMBER

Tirsdag 1. Ef 3,14-4,16 /// Fasthold Åndens enhed med  

 fredens bånd

Onsdag 2. 4,17-32 /// Bliv blot vrede, men synd ikke

Torsdag 3. 5,1-20 /// Lev som lysets børn

Fredag 4. 5,21-6,9 /// Vi er lemmer på hans legeme

Lørdag 5. Sl 142 /// Jeg siger: Du er min tilflugt

Søndag 6. 13. s. e. trinitatis /// Matt 20,20-28

Mandag 7. Efs 6,10-24 /// Ifør jer Guds fulde rustning

Tirsdag 8. Neh 1,1-11 /// De lever i stor nød og vanære

Onsdag 9. 2,1-10 /// Hvorfor ser du mismodig ud?

Torsdag 10. 2,11-20 /// Vi vil gå i gang med at bygge!

Fredag 11. 3,1-12 /// De byggede på Jerusalem indtil den 

 brede mur

Lørdag 12. Sl 143 /// Din gode ånd skal lede mig

Søndag 13. 14. s. e. trinitatis /// Joh 5,1-15

Mandag 14. Neh 3,13-17 /// Han genopbyggede den og satte  

 dens portfløje ind

Tirsdag 15. 3,18-38 /// Vi er genstand for foragt

Onsdag 16. 4,1-17 /// Enhver havde sit spyd i højre hånd

Torsdag 17. 5,1-19 /// Eftergiv dem de lån, I har givet dem!

Fredag 18. 6,1-7,3 /// Efter tooghalvtreds dages forløb stod  

 muren færdig

Lørdag 19. Sl 144 /// Gud, jeg vil synge en ny sang for dig

Søndag 20. 15. s. e. trinitatis /// /Luk 10,38-42

Mandag 21. Neh 7,4-72 /// Der var få indbyggere

Tirsdag 22. 8,1-12 /// Denne dag er hellig for Herren jeres Gud!

Onsdag 23. 8,13-9,8 /// Rejs jer, pris Herren jeres Gud!

Torsdag 24. 9,9-21 /// Du er en tilgivelsens Gud

Fredag 25. 9,22-27 /// De gjorde sig skyldige i grove  

 forhånelser

Lørdag 26. Ordsp 30,17-33 /// Tryk på vreden giver strid

Søndag 27. 16. s. e. trinitatis /// Joh 11,19-45

Mandag 28. Neh 9,28-37 /// Du bar over med dem i mange år

Tirsdag 29. 10,1-40 /// Vi vil ikke svigte vor Guds hus

Onsdag 30. 11,1-24 /// I Judas byer boede hver på sin ejendom

STØT FAST: TILMELD DIG BAGERST I BIBELLÆSEPLANEN 



Romerbrevet

Da Paulus’ breve i Det Nye Testamente er anført efter længde, står bre-

vet til romerne forrest. Men også i betydning rangerer det højt. Der er 

næppe noget andet skrift, der har haft så stor betydning for kristen-

dommens teologiske udvikling som netop Romerbrevet.

Brevet rummer den mest omfattende og indtrængende fremstilling af 

de teologiske hovedtanker, der har båret Paulus’ forkyndelse og øvrige 

virke som missionær for de ikke-jødiske folkeslag i Romerriget. Normalt 

har Paulus holdt sig til at kommunikere med de menigheder, han selv 

har grundlagt, men på grund af særlige omstændigheder sender han 

nu sin omfattende teologiske redegørelse til den kristne menighed i 

hovedstaden, hvor han nok har venner, men aldrig selv har været. Disse 

omstændigheder fortælles der om i brevets kapitel 15.

Situationen er, at Paulus nu (omkring år 55) mener at have afsluttet sit 

virke i rigets østlige del, hvorfor han ønsker romermenighedens hjælp 

til at komme videre til Spanien. Men før han kan tage på denne rejse, 

skal han omkring Jerusalem for at aflevere den pengegave, som hans 

menigheder har samlet ind til de fattige i menigheden i Jerusalem. Dér 

er der i visse kredse i menigheden modvilje mod Paulus’ forkyndelse for 

hedningefolkene, idet han ikke har krævet af dem, at de skal blive jøder 

– med omskærelse og lovoverholdelse – før de kan blive kristne. Paulus 

beder ligefrem om romermenighedens støtte i tilfælde af, at der opstår 

konflikt i Jerusalem.

Den konflikt, der faktisk indtræffer i Jerusalem, er imidlertid en anden. Pau-

lus bliver arresteret af landets myndigheder, og efter mange vanskelighe-

der overføres han til Rom for at forsvare sin sag for kejserens domstol.

I denne situation er det ikke underligt, at hovedtemaet i Paulus’ brev til 

romerne – ligesom i det tidligere brev til galaterne – er forholdet mel-

lem jøder og hedninger i historien om Guds frelse.

Udgangspunktet i kapitel 1-4 er en konstatering af, at hverken jøder eller 

hedninger har levet og gjort, som de skulle efter loven og samvittig-

heden. Derfor står de som skyldige under Guds retfærdige vrede. Men 

Paulus’ svar på dette er, at Gud ved Jesu Kristi tro har åbnet en ny vej til 

retfærdighed uden om lovens gerninger. Allerede Abraham-fortællin-

gen vidner om denne vej.



I kapitel 5-8 går Paulus i detaljer med at skildre det nye liv under ret-

færdigheden af tro, og i kapitel 9-11 vender han tilbage til at drøfte for-

holdet mellem hedninger og jøder i Guds frelsesplan. Her sætter Paulus 

sin lid til, at når jøderne ser, hvordan hedningerne talstærkt tilslutter sig 

evangeliet, så vil de også til sidst komme med.

Kapitel 12-14 rummer forskelligartede råd og formaninger om daglig-

livet – mange nært beslægtet med tilsvarende i 1. Korintherbrev.
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  OKTOBER
 

Torsdag 1. Neh 11,25-12,22 /// De slog sig ned fra Be’ersheba  

 til Hinnumdalen

Fredag 2. 12,23-39 /// De rensede folket, portene og muren

Lørdag 3. Sl 145,1-7 /// Hver dag vil jeg prise dig

Søndag 4. 17. s. e. trinitatis /// Mark 2,14-22

Mandag 5. Neh 12,40-47 /// Glæden kunne høres langt væk

Tirsdag 6. 13,1-14 /// Hvorfor bliver Guds hus forsømt?

Onsdag 7. 13,15-31 /// I vanhelliger jo sabbatsdagen!

Torsdag 8. Rom 1,1-17 /// Jeg skammer mig ikke ved evangeliet

Fredag 9. 1,18-32 /// De blev opfyldt af al slags uretfærdighed

Lørdag 10. Sl 145,8-21 /// Du giver dem deres føde i rette tid

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

Mandag 12. Rom 2,1-16 /// Gud gør ikke forskel på nogen

Tirsdag 13. 2,17-29 /// Omskåret er den, som er det i sit hjerte

Onsdag 14. 3,1-20 /// Der er ingen retfærdig, ikke en eneste

Torsdag 15. 3,21-31 /// Ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde

Fredag 16. 4,1-12 /// Abraham troede Gud

Lørdag 17. Sl 146 /// Herren sætter de fangne i frihed

Søndag 18. 19. s. e. trinitatis /// Joh 1,35-51

Mandag 19. Rom 4,13-25 /// Jeg gør dig til fader til mange

Tirsdag 20. 5,1-21 /// Kristus døde for os, mens vi endnu  

 var syndere

Onsdag 21. 6,1-23 /// Synden skal ikke være herre over jer

Torsdag 22. 7,1-25 /// Det, jeg vil, det gør jeg ikke

Fredag 23. 8,1-17 /// Det, ånden vil, er liv og fred

Lørdag 24. Sl 147 /// Han skaber fred i dit land

Søndag 25. 20. s. e. trinitatis /// Matt 21,28-44

Mandag 26. Rom 8,18-39 /// Er Gud for os, hvem kan de være  

 imod os?

Tirsdag 27. Klages 1,1-11 /// Zions datter har mistet al  

 sin pragt

Onsdag 28. 1,12-22 /// Tårer strømmer fra mine øjne

Torsdag 29. 2,1-10 /// Han tilintetgjorde sit åbenbaringssted

Fredag 30. 2,11-17 /// De pifter hånligt og ryster på hovedet

Lørdag 31. Ordsp 31,1-9 /// Lad ham glemme sin armod

GIV BØRNEBIBLER TIL MELLEMØSTEN



  NOVEMBER

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

Mandag 2. Klages 2,18-22 /// Klag, Zions datter!

Tirsdag 3. 3,1-20 /// Han lod mine tænder tygge grus 

Onsdag 4. 3,21-41 /// Herren forstøder ikke for evigt 

Torsdag 5. 3,42-66 /// Du kom mig nær, da jeg kaldte

Fredag 6. 4,1-22 /// Din straf er til ende, Zions datter

Lørdag 7. Sl 148 /// De skal lovprise Herrens navn

Søndag 8. 22. s. e. trinitatis /// Matt 18,1-14

Mandag 9. Klages 5,1-22 /// Gør vore dage nye, som de var  

 i fortiden

Tirsdag 10. Rom 9,1-18 /// Jeg forbarmer mig, over hvem jeg vil

Onsdag 11. 9,19-33 /// Jeg vil kalde Ikke-Mit-Folk Mit-Folk

Torsdag 12. 10,1-21 /// De kender jo ikke Guds retfærdighed

Fredag 13. 11,1-10 /// Gud har ikke forkastet sit folk

Lørdag 14. Sl 149 /// Til pauke og citer skal de lovsynge ham

Søndag 15. 23. s. e. trinitatis /// Mark 12,38-44

Mandag 16. Rom 11,11-27 /// Ved deres fald kom frelsen til  

 hedningerne

Tirsdag 17. 11,28-12,8 /// Sine nådegaver og sit kald fortryder  

 Gud ikke

Onsdag 18. 12,9-21 /// Vær hinanden hengivne i broder- 

 kærlighed

Torsdag 19. 13,1-14 /// Kærligheden er altså lovens fylde

Fredag 20. 14,1-12 /// Ingen af os lever for sig selv

Lørdag 21. Sl 150 /// Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren

Søndag 22. Sidste søndag i kirkeåret /// Matt 11,25-30

Mandag 23. Rom 14,13-23 /// Intet er urent i sig selv

Tirsdag 24. 15,1-13 /// Glæd jer, I folkeslag, sammen med  

 hans folk

Onsdag 25. 15,14-33 /// Jeg håber at få jer at se på gennemrejse

Torsdag 26. 16,1-16 /// Hils hinanden med helligt kys

Fredag 27. 16,17-27 /// Vor Herre Jesu nåde være med jer!

Lørdag 28. Ordsp 31,10-31 /// Hun ler morgendagen i møde

MOBILEPAY: 62903



Bibelselskabet arbejder for at skaffe midler,  
så verdens mest udsatte børn kan modtage  
en børnebibel.

SÅ NEMT KAN DU HJÆLPE 
  1 børnebibel = 35 kroner

10 børnebibler = 350 kroner
100 børnebibler = 3500 kroner

 

MOBILEPAY: 62903

BANK: 3001 – 900 0488, mærket 'BØRNEBIBLER'

www.bibelselskabet.dk/boernebibler 

TUSIND TAK FOR DIN HJÆLP!

10-årige Tadala fra 
Malawi: ”Bibelen 
fortæller mig, at 
Jesus er med mig”

VIL DU OPFYLDE  
ET ØNSKE? 

BIBLER TIL  
VERDENS BØRN



Navn 

Adresse 

     Postnr.  By 

       Telefon 

               E-mail 

TITEL ISBN STK.  RABATPRIS

Luksusbibel 978-87-7523-781-4   stk. a kr.  1.599,95

Studiebibelen 978-87-7523-728-9    stk. a kr.  799,95

Guds ABC 978-87-7523-915-3  stk. a kr. 229,95

Synd for begyndere  978-87-7523-884-2   stk. a kr.  119,95

Himmelsk føde 978-87-7523-882-8   stk. a kr.  119,95

og forbuden frugt

Jesus 978-87-7523-878-1   stk. a kr.  119,95

Far. Søn. Ånd 978-87-7523-933-7   stk. a kr.  119,95

Når Bibelen oversættes 978-87-7523-986-3   stk. a kr.  119,95

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
   at modtage elektroniske nyheder om Bibelen
  at modtage et bibelvers om dagen på e-mail
   at få tilsendt magasinet Bibelen og Verden  

 fire gange årligt
    at blive medlem af Bibelselskabet (200 kr.)
    at give 3 bibler til verdens børn = 105 kr.  

 om måneden i fast bidrag
  at høre mere om virksomhedssponsorat 

Jeg ønsker:

HAR DU SKREVET TESTAMENTE?
Giv Bibelen videre.  

Få gratis råd af Bibelselskabets advokat. Ring 33 12 78 35

VIL DU OPFYLDE  
ET ØNSKE? 
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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.


