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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.

Et spejl af livet
For mange mennesker er der intet så godt som at forsvinde i en god
roman. Det skulle da lige være at fordybe sig i en stærk livsberetning. I begge tilfælde møder man noget helt andet end sig selv –
mennesker, man kan spejle sig i.
Sådan er det også, når vi læser i Bibelen. Den er fuld af stærke,
udfordrede, troende, tvivlende mennesker, som oplever så meget
med Gud og andre, at det er rigtigt at sige, at intet menneskeligt
er Bibelen fremmed. Ruths trofasthed mod sin svigermor former
et helt liv. Batsebas møde med kong David rummer både afgrundsdybe tab og moderskab til en konge, Salomon. Netop han udviser
et stort menneskes visdom og kløgt, men falder også for nogle af
de fristelser, magt kan føre med sig. Andre, for eksempel profeten
Elias, Maria, Jesus’ mor, og disciplen Peter, oplever op- og nedture,
der spænder menneskelivet ud til dets yderpunkter.
Nogle af alle disse bibelske personer kan vi identificere os med,
fordi vores livsomstændigheder minder om deres. Andre kan vi
undre os over, lægge afstand til eller se længselsfuldt op til. Men
uanset hvad farver de os og vores tanker om os selv, om andre mennesker og om Gud.
Bibellæseplanen er i år tilrettelagt, så læsningen på hverdagene
former en række små ”biografier” af bibelske personer – konger
og dronninger, profeter og apostle, stærke kvinder og kæmpende
mænd, udsatte mennesker og folk, der er ramt på livet. Her er masser af skæbner at spejle sig i, identificere sig med og lade sig inspirere af.
Bibelens hovedperson, Jesus, kalder ikke på samme måde på
identifikation. Han er Guds ansigt, evighedens direkte møde med
mennesker. Så på søndagene får vi lov at læse den vigtigste biografi
af dem alle igennem en række evangelietekster om Jesus. Han kalder til tro, han ægger til modsigelse, han vender det vante på hovedet og viser os en kærlighed, der overgår enhver forstand. Bedre
afsæt for at forstå livet med Gud, os selv og andre fås ikke.
God læselyst!

Johannes Baun
Generalsekretær i Bibelselskabet

NOVEMBER-DECEMBER
Søndag 27.

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

SIMON PETER I
Mandag 28.

Luk 5,1-11 | De forlod alt og fulgte ham

Tirsdag 29.

6,12-19 | Simon gav han navnet Peter

Onsdag 30.

Matt 14,22-33 | Herre, frels mig!

Torsdag 1.

16,13-23 | Vig bag mig, Satan!

Fredag 2.

Luk 9,28-36 | Lad os bygge tre hytter

Lørdag 3.

22,31-46 | Styrk dine brødre

Søndag 4.

2. s. i advent | Luk 21,25-36

Mandag 5.

Luk 22,47-62 | Jeg kender ham ikke

Tirsdag 6.

24,1-12 | Peter løb ud til graven

Onsdag 7.

Joh 21,1-14 | De vidste, at det var Herren

Torsdag 8.

21,15-25 | Vogt mine får!

Fredag 9.

ApG 1,15-26 | En anden skal overtage hans embede

Lørdag 10.

2,1-21 | Jeg vil udgyde min ånd i de dage

Søndag 11.

3. s. i advent | Matt 11,2-10

Mandag 12.

ApG 2,22-36 | Gud gjorde en ende på dødens veer

Tirsdag 13.

2,37-47 | Omvend jer og lad jer alle døbe

RUTH
Onsdag 14.

Ruth 1,1-19 | Hvor du bor, vil jeg bo

Torsdag 15.

1,19-2,7 | Hvor hører den pige hjemme?

Fredag 16.

2,8-23 | Den mand er i slægt med os

Lørdag 17.

3,1-13 | Du skal ikke være bange

Søndag 18.

4. s. i advent | Joh 1,19-28

Mandag 19.

Ruth 3,14-4,6 | Den mand under sig ingen ro

Tirsdag 20.

4,7-22 | Han blev far til Davids far Isaj

BATSEBA
Onsdag 21.

2 Sam 11,1-13 | Kvinden var blevet gravid

Torsdag 22.

11,14-27 | Sæt Urias i forreste linje

Fredag 23.

12,1-15 | Du er manden!

Lørdag 24.

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

Søndag 25.

Juledag | Luk 2,1-14

Mandag 26.

2. juledag | Matt 23,34-39

Tirsdag 27.

2 Sam 12,15-25 | På den syvende dag døde drengen

Onsdag 28.

1 Kong 1,1-14 | Gå straks til kong David

Torsdag 29.

1,15-27 | Salomo skulle være konge efter dig

Fredag 30.

1,28-37 | Kong Salomo leve!

Lørdag 31.

1,38-53 | Profeten Natan har salvet ham

JANUAR
Søndag 1.

Nytårsdag | Luk 2,21

SALOMO I
Mandag 2.

1 Kong 2,1-11 | Jeg går nu al kødets gang

Tirsdag 3.

2,12-27 | I dag skal Adonija lide døden

Onsdag 4.

2,28-46 | Kongemagten var nu sikret

Torsdag 5.

3,1-15 | Giv din tjener et lydhørt hjerte

Fredag 6.

3,16-28 | Han dømte ret

Lørdag 7.

4,1-20 | Salomo regerede over hele Israel

Søndag 8.

1. s. e. helligtrekonger | Luk 2,41-52 eller Mark 10,13-16

Mandag 9.

1 Kong 5,1-14 | Gud gav Salomo visdom

Tirsdag 10.

5,15-32 | Din søn skal bygge huset for mit navn

Onsdag 11.

6,1-13 | Jeg vil ikke svigte mit folk Israel

Torsdag 12.

6,14-38 | Han byggede det på syv år

Fredag 13.

7,1-14 | Fundamentet var kostbare sten

Lørdag 14.

7,15-26 | Han formede de to bronzesøjler

Søndag 15.

2. s. e. helligtrekonger | Joh 2,1-11

Mandag 16.

1 Kong 7,27-47 | Salomo bragte alle tingene på plads

Tirsdag 17.

7,48-8,11 | De førte Herrens ark op

Onsdag 18.

8,12-30 | Bor Gud da på jorden?

Torsdag 19.

8,31-40 | Hør i himlen, hvor du bor

Fredag 20.

8,41-51 | Tilgiv dit folk deres synd mod dig

Lørdag 21.

8,52-66 | Herren vor Gud være med os

Søndag 22.

3. s. e. helligtrekonger | Matt 8,1-13

NOA
Mandag 23.

1 Mos 5,28-6,16 | Gud så, at jorden var fordærvet

Tirsdag 24.

6,17-7,9 | Alle på jorden skal omkomme

Onsdag 25.

7,10-8,5 | Gud glemte ikke Noa

Torsdag 26.

8,6-22 | Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende

Fredag 27.

9,1-17 | Jeg sætter min bue i skyerne

Lørdag 28.

9,18-29 | Noa var den første, der plantede en vingård

Søndag 29.

Sidste s. e. helligtrekonger | Matt 17,1-9

Fem skarpe om Bibelen
til Kathrine Lilleør
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
I mine bedsteforældres hall-sofa, hvor jeg hver uge skriver min prædiken. Jeg
læser altid – naturligvis – den kommende søndags evangelium, men så genopfrisker jeg også altid, hvor i et af de fire evangelier teksten står, hvad der skete
før, og hvad der skete efter.

Hvem er din favoritperson fra Bibelen? Hvorfor?
Det skifter. I denne uge er det Johannes Døberen. Fordi han er så skråsikker
først og bliver, da han sidder med panden mod fængselscellens mur med
udsigt til henrettelse, fuld af tvivl. Hvorpå han lige så forsigtigt sender bud til
Kristus, om Kristus mon er den, Johannes hele tiden har troet, at han er? Umiddelbart et lillebitte spørgsmål, men for Johannes står og falder hele hans liv jo
med dette spørgsmål. Og Kristus svarer ham. Men ikke kun det. Det er denne
store tvivler, Kristus ligefrem kalder ”en engel”.

Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
For tiden er det Matthæusevangeliet. Visdommens evangelium. Matthæus
lader juleevangeliet udgå fra de tre vise mænd, der først og sidst er magtesløse
over for Herodes, og alligevel sejrer han ikke over dem. Tværtimod. Magthaveres magtesløshed er et gennemgående tema hos Matthæus, som særlig
bringer den visdom frem i Kristi forkyndelse, at den, der har mest magt, er den,
der tjener andre.

Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Det skal vi heller ikke uden vejledning. Bibelen er skrevet af mennesker, og man
løber let vild i alle de hundredevis af agendaer, som de mange forfattere har
haft. Derfor har vi nu i flere hundrede år uddannet teologer, der med videnskabeligt belæg forstår at vejlede bibellæsere, så man hver for sig og sammen kan
finde frem til de dybe indsigter, som denne den største af alle verdens bøger er
rig på.

Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
De fire evangelier. Ikke bare det ene. Men netop alle fire. Hver især redigerer
de fortællingen om Frelserens liv og forkyndelse, så forskellige aspekter af den
trøst og den glæde, som Gud med Kristus sender os, skrives frem.

Kathrine Lilleør (f. 1964) er sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København. Desuden
forfatter til en række bøger om blandt andet H.C. Andersen og tro.
Foto: Les Kaner

SIMON PETER II
Mandag 30.

ApG 3,1-11 | I Jesu navn, stå op og gå!

Tirsdag 31.

3,12-26 | I har handlet i uvidenhed

FEBRUAR
Onsdag 1.

ApG 4,1-22 | I hvilket navn har I gjort dette?

Torsdag 2.

4,23-37 | De forkyndte Guds ord med frimodighed

Fredag 3.

5,1-16 | Folket værdsatte dem meget

Lørdag 4.

5,17-32 | Man bør adlyde Gud mere end mennesker

Søndag 5.

Søndag septuagesima | Matt 20,1-16

Mandag 6.

ApG 5,33-42 | Er det fra Gud, kan I ikke fælde dem

Tirsdag 7.

8,5-25 | Samaria havde taget imod Guds ord

Onsdag 8.

9,32-43 | Stå op og red selv din seng!

Torsdag 9.

10,1-16 | Rejs dig, Peter, slagt og spis!

Fredag 10.

10,17-33 | Jeg er jo selv et menneske

Lørdag 11.

10,34-48 | Gud gør ikke forskel på nogen

Søndag 12.

Søndag seksagesima | Mark 4,1-20

Mandag 13.

ApG 11,1-18 | Helligånden kom over dem

Tirsdag 14.

12,1-10 | Da faldt lænkerne af hans hænder

Onsdag 15.

12,11-19 | Herren har sendt sin engel

DEBORA
Torsdag 16.

Dom 4,1-10 | Profetinden Debora var dommer i Israel

Fredag 17.

4,11-22 | Sisera var flygtet til fods til Jaels telt

Lørdag 18.

4,23-5,15 | Du stod frem som en moder i Israel

Søndag 19.

Fastelavns søndag | Matt 3,13-17

Mandag 20.

Dom 5,15-23 | Min sjæl, træd frem med styrke!

Tirsdag 21.

5,24-31 | Velsignet blandt kvinder være Jael

SALOMO II
Onsdag 22.

1 Kong 9,1-14 | De svigtede Herren deres Gud

Torsdag 23.

9,15-28 | Han gjorde templet færdigt

Fredag 24.

10,1-13 | Dronningen af Saba kom til Jerusalem

Lørdag 25.

10,14-25 | Enhver bragte sin gave

Søndag 26.

1. s. i fasten | Matt 4,1-11

Mandag 27.

1 Kong 10,26-11,3 | Han havde syv hundrede hustruer

Tirsdag 28.

11,4-13 | Herren blev vred på Salomo

MARTS
Onsdag 1.

1 Kong 11,14-25 | Han blev Israels modstander

Torsdag 2.

11,26-43 | Jeg vil give hans søn én stamme

JAKOB og JOSEF I
Fredag 3.

1 Mos 25,19-34 | To folk er i dit moderliv

Lørdag 4.

27,1-17 | Jeg vil velsigne dig, før jeg dør

Søndag 5.

2. s. i fasten | Matt 15,21-28

Mandag 6.

1 Mos 27,18-29 | Er du virkelig min søn Esau?

Tirsdag 7.

27,30-40 | Velsign også mig, far!

Onsdag 8.

27,41-28,5 | Din bror Esau vil hævne sig på dig

Torsdag 9.

28,6-22 | Jeg vil føre dig tilbage til dette land

Fredag 10.

29,1-14 | Så kyssede han Rakel og brast i gråd

Lørdag 11.

29,15-30 | Jakob var forelsket i Rakel

Søndag 12.

3. s. i fasten | Luk 11,14-28

Mandag 13.

1 Mos 29,31-30,13 | Skaf mig børn, ellers dør jeg!

Tirsdag 14.

30,14-24 | Gud glemte ikke Rakel

Onsdag 15.

30,25-36 | Bestem selv, hvad du vil have i løn

Torsdag 16.

30,37-31,3 | Vend tilbage til dine fædres land

Fredag 17.

31,4-21 | Jakob narrede aramæeren Laban

Lørdag 18.

31,22-35 | Hvorfor har du stjålet mine guder?

Søndag 19.

Midfaste | Joh 6,1-15

Mandag 20.

1 Mos 31,36-44 | Gud har set min lidelse og mit slid

Tirsdag 21.

31,45-32,3 | Så svor Jakob ved sin far Isaks Rædsel

MARIA
Onsdag 22.

Luk 1,26-38 | Se, jeg er Herrens tjenerinde

Torsdag 23.

1,39-56 | Han har ophøjet de ringe

Fredag 24.

2,1-21 | I dag er der født jer en frelser

Lørdag 25.

2,22-40 | Et lys til åbenbaring for hedninger

Søndag 26.

Mariæ bebudelses dag | Luk 1,26-38

Mandag 27.

Luk 2,41-52 | Jeg bør være hos min fader

Tirsdag 28.

Joh 19,23-30 | Ved Jesu kors stod hans mor

Onsdag 29.

ApG 1,3-14 | De holdt alle fast ved bønnen

ELIAS og ELISA I
Torsdag 30.

1 Kong 17,1-16 | Jeg ejer ikke et brød!

Fredag 31.

17,17-18,2 | Livet vendte tilbage i drengen

Fem skarpe om Bibelen
til Peter Madsen
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Selvfølgelig læser jeg grundigt på de skrifter, jeg prøver at genfortælle, men
samtidig sker det jævnligt, at jeg dykker ned andre steder. Ikke efter et fast
mønster, men inspireret af ting, jeg har hørt eller læst – alt fra en prædiken til
en replik i en roman – eller oplevelser i hverdagslivet. Og det forunderlige er, at
jeg som regel læser de samme steder igen og igen. Steder, som jeg troede, jeg
kendte til bunds, men som bliver ved med at vise sig fra nye sider.

Hvem er din favoritperson fra Bibelen?
En af de personer, jeg holder meget af, er gamle, krasbørstige Job, der bliver
ramt af alverdens ulykker.
I starten af nedturen udbryder han: ”Herren gav, Herren tog, Herrens navn
være lovet,”. Men straks efter får piben en helt anden lyd, idet han både
retfærdiggør sig og raser mod Gud. Og han lader sig ikke sætte på plads af
reprimanderne fra sine fromme venner. Samtidig får vi et gribende portræt af
et menneske i nød, lige til den overraskende slutning, hvor Job når til erkendelsen af, at han befinder sig på herrens mark – og at det sted slet ikke er så galt
endda. Ydmyg, men samtidig med stoltheden i behold.

Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Dem er der mange af, og jeg opdager jævnligt nye. I dag genopdagede jeg
et herligt, nærmest humoristisk lille sted, hvor Jesus diskuterer opstandelsen
med nogle saddukæere (Luk 20,27-40). Ofte danner vi mennesker os så mange
forudfattede meninger om, hvor Guds veje fører os hen. Og spekulationer om
efterlivet er der tonsvis af.
Saddukæerne tror ikke på opstandelsen, så de stiller Jesus spørgsmålet om en
kvinde, der i løbet af livet har været gift med syv brødre: Hvem af dem skal hun
være gift med, når de står op fra de døde? I stedet for at gå ind på det sindrige
regnestykke, svarer Jesus kort og godt, at i opstandelsen bliver vi som engle! Med
andre ord: Det skal vi slet ikke bryde vores hjerner med. Det er en tilstand, vi ikke
kan vide noget om, men vi kan have tiltro til, at Gud har styr på det.

Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Det ved jeg da heller ikke, om vi skal. Men for mig kommer det helt af sig selv.
Fordi den indeholder stort set alt. Umiddelbart spændende historier, smuk poesi, svære dilemmaer, indviklet visdom og enkle ordsprog, fortvivlelse og håb …
Bibelen er en grundpille i vores kultur. Man kan ikke se en storfilm, der ikke

Tegneserieskaber Peter Madsen (f. 1958) har arbejdet indgående med Bibelen i
flere årtier. Senest er det blevet til tegneserien "Urhistorien" om Bibelens første
kapitler. Foto: Carsten Lundager

bygger på mindst en af fortællingerne fra den, og den er mere rummelig end
nogen anden bog, jeg kender.
Jeg har aldrig brugt Bibelen som en opslagsbog, hvor jeg kan finde et trøstens ord til den situation, jeg nu befinder mig i. Tværtimod, de fleste gange
jeg slår op, får jeg svar på noget, jeg ikke har spurgt om!

Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Det vil jo komme helt an på, hvem den læser er. Hvis det er et lille barn, ville jeg
nok foreslå at begynde med begyndelsen: Skabelsen i Det Gamle Testamente
og Juleevangeliet i Det Nye Testamente.
Hvis det er en moden, voksen læser, ville jeg foreslå mere koncentrerede
visdomsord som Paulus’ Første Brev til Korintherne kapitel 12 og 13. Eller nogle
af Jesus’ lignelser, som historien om den barmhjertige samaritaner.

APRIL
Lørdag 1.

1 Kong 18,3-15 | Elias er her!

Søndag 2.

Palmesøndag | Matt 21,1-9

Mandag 3.

1 Kong 18,16-29 | Påkald jeres guds navn

Tirsdag 4.

18,30-38 | Da faldt Herrens ild ned

Onsdag 5.

18,39-19,9 | Jeg kan høre den susende lyd af regn

Torsdag 6.

Skærtorsdag | Matt 26,17-30

Fredag 7.

Langfredag | Matt 27,31-56 eller Mark 15,20-39

Lørdag 8.

1 Kong 19,9-21 | Dine profeter har de dræbt med sværd

Søndag 9.

Påskedag | Mark 16,1-8

Mandag 10.

2. påskedag | Luk 24,13-35

Tirsdag 11.

1 Kong 21,1-7 | Overlad mig din vingård

Onsdag 12.

21,8-16 | Nu er Nabot stenet til døde

Torsdag 13.

21,17-29 | Hundene skal også slikke dit blod

Fredag 14.

2 Kong 1,1-10 | Det er tishbitten Elias!

Lørdag 15.

1,11-18 | Ild er faldet ned fra himlen

Søndag 16.

1. s. e. påske | Joh 20,19-31

Mandag 17.

2 Kong 2,1-14 | Elias steg op til himlen i en storm

Tirsdag 18.

2,15-3,3 | Elias’ ånd er kommet over Elisa!

Onsdag 19.

3,4-11 | Er der ikke én af Herrens profeter her?

Torsdag 20.

3,12-27 | Hos ham er Herrens ord

GIDEON
Fredag 21.

Dom 6,1-18 | Jeg er den yngste i min fars hus

Lørdag 22.

6,19-26 | ”Herren er fred”

Søndag 23.

2. s. e. påske | Joh 10,11-16

Mandag 24.

Dom 6,27-40 | Vil I virkelig stride for Ba’al?

Tirsdag 25.

7,1-15 | Der er stadig for mange folk

Onsdag 26.

7,16-22 | For Herren og for Gideon!

Torsdag 27.

7,23-8,9 | De var udmattede af at forfølge fjenden

Fredag 28.

8,10-21 | Mands værd, mands styrke!

Lørdag 29.

8,22-32 | Herren skal herske over jer

Søndag 30.

3. s. e. påske | Joh 16,16-22

MAJ
JAKOB og JOSEF II
Mandag 1.

1 Mos 32,4-14 | Red mig nu fra min bror Esau

Tirsdag 2.

32,14-33 | Jeg har set Gud ansigt til ansigt

Onsdag 3.

33,1-17 | Esau løb ham i møde

Torsdag 4.

33,18-34,19 | Jakobs sønner blev meget vrede

Fredag 5.

Bededag | Matt 3,1-10

Lørdag 6.

1 Mos 34,20-31 | De hentede Dina i Sikems hus

Søndag 7.

4. s. e. påske | Joh 16,5-15

Mandag 8.

1 Mos 35,1-15 | Dit navn skal være Israel

Tirsdag 9.

35,16-29 | Hans far kaldte ham Benjamin

Onsdag 10.

37,1-20 | Israel elskede Josef mest

Torsdag 11.

37,21-36 | De solgte ham for tyve sekel sølv

Fredag 12.

39,1-18 | Kom og lig hos mig!

Lørdag 13.

39,19-40,8 | Det er Gud, der tyder drømme

Søndag 14.

5. s. e. påske | Joh 16,23b-28

Mandag 15.

1 Mos 40,9-23 | Sådan skal drømmen tydes

ELIAS og ELISA II
Tirsdag 16.

2 Kong 4,1-7 | Hæld olien over i alle krukkerne

Onsdag 17.

4,8-24 | Kvinden blev gravid og fødte en søn

Torsdag 18.

Kristi himmelfarts dag | Mark 16,14-20

Fredag 19.

2 Kong 4,25-37 | Tag din søn!

Lørdag 20.

4,38-44 | De skal spise og få tilovers!

Søndag 21.

6. s. e. påske | Joh 15,26-16,4

Mandag 22.

2 Kong 5,1-12 | Ham skal du befri for spedalskhed!

Tirsdag 23.

5,13-19 | Hans krop blev så rask som en lille drengs

Onsdag 24.

5,20-27 | Na’amans spedalskhed skal klæbe ved dig

Torsdag 25.

6,1-10 | Det fik øksen til at flyde ovenpå

Fredag 26.

6,11-23 | Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se!

Lørdag 27.

6,24-7,2 | Et æselhoved kostede firs sekel sølv

Søndag 28.

Pinsedag | Joh 14,22-31

Mandag 29.

2. pinsedag | Joh 3,16-21

Tirsdag 30.

2 Kong 7,3-12 | De var flygtet for at redde livet

Onsdag 31.

7,13-20 | Tag af sted og se efter!

Fem skarpe om Bibelen
til Jonas Haahr Petersen
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Mine bedste dage begynder med, at jeg læser i æ Biwel (som den hedder der,
hvor jeg kommer fra). Jeg gør det alene, tidligt om morgenen. Det er ikke altid,
jeg er i humør til at læse, men selv når jeg ikke er, oplever jeg, at de små tandhjul i mit sind på en måde sidder mere rigtigt, når jeg så har gjort det. Jeg kan
godt finde på at cherry picke i Det Nye Testamente, gerne en af Jesus’ lignelser
eller et af hans undere, men oftest læser jeg dog blot én eneste tekst, nemlig
Salme 23 fra Salmernes Bog. Den kan jeg læse alle mine dage, og det gør jeg
så. Den gør det lettere for mig at gå ud i dagen og ud i livet. Den er et grundstof
i min tro; en slags ilt, jeg kan trække vejret igennem.

Jonas H. Petersen (f. 1987) er forsanger og
sangskriver i bandet Hymns From Nineveh.
Foto: Dennis Morton

Hvem er din favoritperson fra Bibelen? Hvorfor?
Uha, der er mange! Mit søndagsskolesvar ville være Jesus, som ubetinget er
Bibelens mest interessante person i min optik, men hvis jeg skulle vinkle det lidt
anderledes, ville jeg sige enten profeten Jonas eller apostlen Peter, da de minder lidt om hinanden i deres menneskelige uperfekthed og dermed forkynder
en væsentlig side af nådens væsen: at den altid er nok.

Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
En kernefortælling for mig er fortællingen om vandringen på søen i Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 22-33. Det er den fortælling, hvor Jesus kommer
gående på vandet ud til disciplene, og de tror, det er et spøgelse. Peter går
ud til Jesus, men synker og bliver reddet op i båden igen. Disse vers rummer
dels et portræt af troens og tvivlens tyngdekraft, og så rummer de et portræt
af Kristus, som jeg finder stor trøst i. Det centrale ord i fortællingen, som jeg
finder håb og trøst i, er ordet ‘straks’. Da disciplene med angstskrig tror, det er
et spøgelse, der kommer gående på vandet, siger Jesus i vers 27 ‘straks’: “Vær
frimodige, det er mig, frygt ikke!” Og da Peter er ved at synke, rækker Jesus
‘straks’ hånden ud (vers 31). Denne ’strakshed’, tror jeg, er udtryk for nådens
og frelsens ’strakshed’ – den hastighed, hvormed Kristus møder enhver.

Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Bibelen er et komplekst bibliotek med mange indgangsdøre. Derfor kan jeg kun
tale for mig selv, når jeg siger, at jeg dels bruger Bibelen i mit arbejde som et gigantisk forrådskammer af lyrisk inspiration, dels bruger den i mit eget inderste
lønkammer til at søge dybere ind i det mysterium, som den treenige Gud er.

Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Kristendom udspringer af Kristus. Så det var der, jeg ville begynde – for eksempel i Lukasevangeliet kapitel 24, som rummer fortællingen om Jesus’ opstandelse. Det er her ved den tomme grav, min gravhavevandring i kristendommen
tager sit udgangspunkt, fordi det er lige her, i det natteblinde mørke af det
spørgsmål, Grundtvig stiller så præcist: ‘Stod han op, som ordet går?’, at troen
må tage et rebelsk opgør med al fornuft, alle naturlove, al akkumuleret, menneskelig erfaring og blive til tro – på trods – for at kunne besvare det med et ja.

GIV BIBLER TIL
VERDENS BØRN
Vil du hjælpe med at styrke
kristendommen globalt?

Med generøs støtte fra danske givere får børn rundt omkring i
verden en bibel.
I børnehjem i Ukraine modtages Bibelen med fryd og taknemmelighed. Den samme glæde møder os blandt børn med
alvorlige psykiske lidelser i Armenien, hos flygtningebørn i
Uganda, forfulgte syriske børn i Jordan, forældreløse børn i
Swaziland, Etiopien, Kenya, hiv-ramte børn i Indien.
I Swaziland vil børnene vil en gruppe børn være den barmhjertige samaritaner, efter de har læst i Bibelen. I Kina finder børn
ro på kirkernes biblioteker, hvor Bibelselskabet har været med
til at placere bibler på hylderne. Og kræftramte børn i Nicaragua er optaget af tegnehæfter med bibelske motiver. Det
giver dem fornyet mod til de drøje kemobehandlinger at høre
og se de bibelske fortællinger.

Foto: De Forenede Bibelselskaber

Tadala fra Malawi viser sin nye børnebibel frem. ”Denne bog er lavet
lige til mig, og jeg forstår, hvad der står. Min yndlingshistorie er den om
Jesus’ fødsel.”

Flere børn har fået en bibel. Men der er stadig børn i hele verden, der brændende ønsker sig en bibel. Lad også dem opleve
Bibelens transformerende kraft.

VIL DU HJÆLPE OS MED AT HJÆLPE DEM?
Reg.nr. 3001, kontonr. 9000488
eller på MobilePay · Mrk. ’Børnebibler’
Besøg vores hjemmeside, og støt fast:
www.bibelselskabet.dk/stoet-fast

JUNI
Torsdag 1.

2 Kong 8,1-6 | Sørg for, at hun får alt tilbage

Fredag 2.

8,7-15 | Hazael blev konge efter ham

Lørdag 3.

13,14-25 | Elisa døde, og man begravede ham

Søndag 4.

Trinitatis søndag | Joh 3,1-15

ESTER
Mandag 5.

Est 1,1-9 | Kong Ahasverus sad på sin kongetrone

Tirsdag 6.

1,10-20 | Dronning Vashti har forbrudt sig

Onsdag 7.

1,21-2,7 | Pigen var smuk og så dejlig ud

Torsdag 8.

2,8-19 | Ester vandt yndest hos alle

Fredag 9.

2,20-3,7 | Haman ville udrydde alle jøder

Lørdag 10.

3,8-15 | Med folket kan du gøre, hvad du vil

Søndag 11.

1. s. e. trinitatis | Luk 16,19-31

Mandag 12.

Est 4,1-11 | Dronningen blev skrækslagen

Tirsdag 13.

4,12-5,5 | Hvad vil du, dronning Ester?

Onsdag 14.

5,5-14 | Få lavet en halvtreds alen høj galge

Torsdag 15.

6,1-11 | Der blev ikke gjort noget for ham!

Fredag 16.

6,12-7,8 | Giv mig mit folk; det er mit ønske!

Lørdag 17.

7,9-8,8 | Ester satte Mordokaj over Hamans hus

Søndag 18.

2. s. e. trinitatis | Luk 14,16-24

Mandag 19.

Est 8,9-17 | Der blev glæde og fryd blandt jøderne

Tirsdag 20.

9,1-10 | Jøderne slog alle deres fjender

Onsdag 21.

9,11-19 | Hamans sønner skal man hænge op i galgen

Torsdag 22.

9,20-10,3 | Man kalder disse dage for purim

JAKOB og JOSEF III
Fredag 23.

1 Mos 41,1-13 | Han gav drømmene hver sin tydning

Lørdag 24.

41,14-36 | De syv smukke køer er syv år

Søndag 25.

3. s. e. trinitatis | Luk 15,1-10

Mandag 26.

1 Mos 41,37-57 | Hele mit folk skal adlyde dig

Tirsdag 27.

42,1-17 | Det er, som jeg siger: I er spioner!

Onsdag 28.

42,18-28 | Mine penge er kommet tilbage

Torsdag 29.

42,29-38 | Det er mig, det hele rammer!

Fredag 30.

43,1-10 | Jeg står inde for ham

JULI
Lørdag 1.

1 Mos 43,11-23 | I skal ikke være bange!

Søndag 2.

4. s. e. trinitatis | Luk 6,36-42

Mandag 3.

1 Mos 43,24-34 | Vores far, din tjener, lever endnu

Tirsdag 4.

44,1-17 | Vi er nu min herres trælle

Onsdag 5.

44,18-34 | Jeg står inde for drengen

Torsdag 6.

45,1-15 | Jeg er jeres bror Josef, som I solgte

Fredag 7.

45,16-28 | Min søn Josef er stadig i live

DANIEL I
Lørdag 8.

Dan 1,1-17 | De så bedre ud og var mere velnærede

Søndag 9.

5. s. e. trinitatis | Luk 5,1-11

Mandag 10.

Dan 1,18-2,12 | Fortæl mig drømmen og tyd den!

Tirsdag 11.

2,13-25 | Jeg skal give ham tydningen

Onsdag 12.

2,26-35 | Du så en mægtig billedstøtte

Torsdag 13.

2,36-45 | Du er hovedet af guld

Fredag 14.

2,46-3,7 | Jeres Gud er i sandhed guders Gud

Lørdag 15.

3,8-18 | Er det sandt, at I ikke dyrker min gud?

Søndag 16.

6. s. e. trinitatis | Matt 5,20-26

Mandag 17.

Dan 3,19-30 | Kom ud, og kom herhen!

Tirsdag 18.

3,31-4,6 | Fortæl mig tydningen

Onsdag 19.

4,7-15 | Beslutningen er truffet af vægterne

Torsdag 20.

4,16-24 | Lad dets rodstub stå tilbage i jorden

Fredag 21.

4,25-34 | Han blev jaget bort fra mennesker

Lørdag 22.

5,1-9 | Ingen af dem var i stand til at læse skriften

Søndag 23.

7. s. e. trinitatis | Luk 19,1-10

Mandag 24.

Dan 5,10-16 | Daniel besidder en fremragende ånd

Tirsdag 25.

5,17-6,1 | Gud har talt dit kongeriges dage

Onsdag 26.

6,2-15 | Tre gange om dagen knælede han

Torsdag 27.

6,16-29 | Han lukkede løvernes gab

HANNA
Fredag 28.

1 Sam 1,1-12 | Herren havde lukket hendes moderliv

Lørdag 29.

1,13-28 | Nu overgiver jeg ham til Herren

Søndag 30.

8. s. e. trinitatis | Matt 7,15-21

Mandag 31.

1 Sam 2,1-11 | Drengen gjorde tjeneste for Herren

Fem skarpe om Bibelen
til Jens Rosendal
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Det gør jeg, når jeg bliver nysgerrig på noget. Hvis jeg for eksempel har hørt et
brudstykke eller sunget en salme med et bibelcitat. Så sætter jeg mig i stuen
med Bibelen og læser. Jeg er ikke som min far. Jeg husker, at han læste i Bibelen
hver morgen, inden han gik ud.

Hvem er din favoritperson fra Bibelen? Hvorfor?
Det er Jesus. Fordi jeg tror, at hvis man bare fulgte ham og lyttede til ham, så
var flere ting indlysende. Han kan sige tingene på en helt særlig måde. Tag for
eksempel historien om synderinden (Johannesevangeliet kapitel 8, red.), hvor
de bygger anklagerne op imod hende, og Jesus så siger: ”Den af jer, der er uden
synd, skal kaste den første sten på hende.” Så er det sagt!

Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Alle de steder, hvor Jesus lukker munden op og tager ved. Man behøver ikke
være særlig dybsindig for at forstå det!

Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Af nysgerrighed. Vi skal ikke være os selv nok. Vi er formet af rammer og
miljøer, og nogle gange lukker de til. Jesus sprænger rammerne, når han lukker
munden op. Ingen får lov til at blive i båsen. Uanset, om de synes, de er frelste
eller nogle røvere.

Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Når man er vokset op med og altid har været omgivet af folk, der var godt inde
i Bibelen, så er det svært at forestille sig, hvordan det er at være ukendt med
den. Men man skulle tage og læse en af de bedste – måske Emmausvandringen
(Lukasevangeliet kapitel 24, red.), fordi Jesus slår følge med de to disciple og
åbner deres øjne. Ellers læs en af dem, hvor Jesus lukker munden op!

Jens Rosendal (f. 1932) er salmedigter og
tidligere højskolelærer. Han er i salmebogen repræsenteret med to salmer,
deriblandt "Du, som ud af intet skabte". I
Højskolesangbogens 19. udgave (2020)
er han desuden repræsenteret med 10
sange, deriblandt "Du kom med alt det
der var dig". Foto: Scanpix

AUGUST
Tirsdag 1.

1 Sam 2,12-21 | Herren tog sig af Hanna

JAKOB og JOSEF IV
Onsdag 2.

1 Mos 46,1-15 | Jeg vil selv bringe dig tilbage

Torsdag 3.

46,16-34 | Så kan I bo i landet Goshen

Fredag 4.

47,1-12 | Josef forsørgede sin far og sine brødre

Lørdag 5.

47,13-26 | Hver egypter solgte sin jord

Søndag 6.

9. s. e. trinitatis | Luk 16,1-9

Mandag 7.

1 Mos 47,27-48,7 | Jeg vil gøre dig frugtbar og talrig

Tirsdag 8.

48,8-22 | Den dag velsignede han dem

Onsdag 9.

49,1-12 | Saml jer, og hør, Jakobs sønner!

Torsdag 10.

49,13-28 | Han gav dem hver sin særlige velsignelse

Fredag 11.

49,29-50,11 | Begrav mig hos mine fædre

Lørdag 12.

50,12-26 | Josef græd over deres ord til ham

Søndag 13.

10. s. e. trinitatis | Luk 19,41-48

JEFTA
Mandag 14.

Dom 10,6-18 | Så fjernede de de fremmede guder

Tirsdag 15.

11,1-11 | Jefta var en erfaren kriger

Onsdag 16.

11,12-28 | Jefta sendte bud til ammonitterkongen

Torsdag 17.

11,29-40 | Hans datter kom ham i møde

Fredag 18.

12,1-7 | Jefta var dommer over Israel i seks år

DANIEL II
Lørdag 19.

Dan 7,1-10 | En gammel af dage tog sæde

Søndag 20.

11 s. e. trinitatis | Luk 18,9-14

Mandag 21.

Dan 7,11-18 | Hans kongerige skal ikke gå til grunde

Tirsdag 22.

7,19-28 | Jeg gemte ordene i mit hjerte

Onsdag 23.

8,1-14 | Det daglige offer blev frataget ham

Torsdag 24.

8,15-27 | Synet gælder endetiden

Fredag 25.

9,1-11 | Hele Israel overtrådte din lov

Lørdag 26.

9,12-19 | Herre, hør! Herre, tilgiv!

Søndag 27.

12. s. e. trinitatis | Mark 7,31-37

Mandag 28.

Dan 9,20-27 | Giv agt på ordet, så forstår du synet

Tirsdag 29.

10,1-14 | Kun jeg, Daniel, så synet

Onsdag 30.

10,15-11,1 | Nu vil jeg fortælle dig sandheden

Torsdag 31.

11,2-8 | Så fremstår en heltekonge

SEPTEMBER
Fredag 1.

Dan 11,9-20 | Nordens konge opstiller igen en hær

Lørdag 2.

11,21-28 | Han kan ikke holde stand

Søndag 3.

13. s. e. trinitatis | Luk 10,23-37

Mandag 4.

Dan 11,29-39 | Ødelæggelsens Vederstyggelighed

Tirsdag 5.

11,40-12,4 | På den tid skal dit folk blive reddet

Onsdag 6.

12,5-13 | Lykkelig den, der holder ud

PAULUS I
Torsdag 7.

ApG 7,54-8,4 | Saulus bifaldt mordet på Stefanus

Fredag 8.

9,1-19 | I tre dage kunne han ikke se

Lørdag 9.

9,19-31 | Herren havde talt til ham

Søndag 10.

14. s. e. trinitatis | Luk 17,11-19

Mandag 11.

ApG 13,1-12 | Han ønskede at høre Guds ord

Tirsdag 12.

13,13-25 | Gud har givet Israel en frelser

Onsdag 13.

13,26-42 | Gud oprejste ham fra de døde

Torsdag 14.

13,43-14,7 | Guds ord måtte forkyndes for jer først

Fredag 15.

14,8-20 | Vi er jo mennesker ligesom I

Lørdag 16.

14,21-15,6 | Man bør omskære dem

Søndag 17.

15. s. e. trinitatis | Matt 6,24-34

Mandag 18.

ApG 15,7-21 | Han har ikke gjort forskel

Torsdag 19.

15,22-35 | Der blev glæde over denne formaning

Onsdag 20.

15,36-16,10 | Kom over til Makedonien og hjælp os!

Torsdag 21.

Gal 1,1-12 | Der er bare nogle, som forvirrer jer

Fredag 22.

1,13-24 | De priste Gud for mig

Lørdag 23.

2,1-10 | Vi skulle gå til hedningerne

Søndag 24.

16. s. e. trinitatis | Luk 7,11-17

Mandag 25.

Gal 2,11-21 | Jeg er korsfæstet med Kristus

JOSIJA
Tirsdag 26.

2 Kong 22,1-13 | Jeg har fundet lovbogen!

Onsdag 27.

22,14-23,3 | Hele folket indgik pagten

Torsdag 28.

23,4-14 | Han afsatte afgudspræsterne

Fredag 29.

23,15-24 | Han brændte Ashera-pælen

Lørdag 30.

23,25-30 | Jeg vil forkaste denne by, Jerusalem

Fem skarpe om Bibelen til
Anne-Cathrine Riebnitzsky
Hvor eller hvornår læser du i Bibelen?
Nogle gange læser jeg længere passager i Bibelen, og nogle gange læser jeg
ved hjælp af tematiske opslag – for eksempel ved at slå op bagerst i Bibelen og
så tage en flok skriftsteder med udgangspunkt i et bestemt ord. Det kan være
Helligånd, vrede eller andet, jeg synes, jeg må vide mere om. Jeg har mange
bibler, flere oversættelser og også engelske bibler og bibler med alle ordenes
forskellige betydninger udfoldet. Og en bibel på hverdagsdansk. Der er brug for
dem alle hos mig.
Men som regel – til daglig brug – læser jeg på en anden måde. For eksempel
hører jeg ofte en cd med en samling af opmuntrende skriftsteder fra Bibelen,
når jeg kører bil. At høre bibelcitater, mens jeg kører bil, er jo også ”at læse”...
Troen kommer ved at høre ordet. Og der er mange gode, tankevækkende
skriftsteder og bibelord, der kan ”rumle rundt” indeni.

Hvem er din favoritperson fra Bibelen? Hvorfor?
Jeg har vist endnu ikke en favoritperson fra Bibelen. Jeg har perioder, hvor den
ene eller den anden person ”taler” til noget i mig. For eksempel Peter, der turde
stige ud af båden, selv om han sank i. Hans mod taler til mig i en tid, hvor vi
tror, vi skal være perfekte. Det fortæller Bibelen, at vi ikke er, og at Gud heller
ikke forlanger af os. Flere af kvinderne i Det Gamle Testamente har jeg læst og
følt noget for. Mest af alt elsker jeg, at de er der. Og handler. Redder deres land.
Slår en fjende ihjel med en teltpløk. Tak, altså.

Hvad er dit yndlingsvers eller -skrift?
Mit yndlingsskriftsted er stadig det første, jeg lærte udenad: Johannesevangeliet kapitel 10, vers 10, som altid for mig indrammer troen og Guds karakter,
hans væsen: ”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er
kommet, for at de skal have liv og have i overflod.” Ergo burde det ikke være så
svært at afgøre, hvor og i hvad og hvilke handlemåder Gud kommer til udtryk.
Bringer det død eller liv?

Hvorfor skal vi læse i Bibelen?
Generelt kan jeg ikke lide ordet ”skal”, og jeg var mindst 10 år efter min egen
”omvendelse” og åndelige overvældelse om at få lukket den gamle, tykke bog
op på bare nogenlunde regelmæssig og især lystbetonet basis. Heldigvis findes
Helligånden, og Han taler også til os. Men jeg vil sige, at Bibelen overrasker ved
sin visdom og ved at kende mennesket og Gud godt. Man skal ikke forsluge

Anne-Cathrine Riebnitzsky (f. 1974) er forfatter, sprogofficer og foredragsholder.
Hun har blandt andet modtaget De Gyldne Laurbær for bogen "Forbandede yngel".
Foto: Les Kaner

sig på den. Små bidder. Men den ramte mig især med ordsprogene. Der stod
noget om mange mennesker, jeg havde mødt eller kendt og oplevet. Der
var både drabelige og gode sandheder, som jeg havde været noget tid om at
indse.

Hvilken fortælling vil du anbefale til en ny bibellæser?
Jeg vil netop anbefale Ordsprogenes Bog til nybegyndere. Og lad være med at
forsøge at spise det hele på en gang. Man får bare ondt i maven. Tag et enkelt
vers, et, der giver genklang indeni – og tænk over det. Der er også ting, der
ikke siger dig noget – men sådan er det med alle bøger. Til en anden senere
tid vil andre vers åbne sig for dig og sige dig noget.

OKTOBER
Søndag 1.

17. s. e. trinitatis | Luk 14,1-11

PAULUS II
Mandag 2.

ApG 16,11-24 | De forkynder jer vejen til frelse

Tirsdag 3.

16,25-40 | Fængslets grundmure rystedes

Onsdag 4.

17,1-9 | Nogle af jøderne blev overbevist

Torsdag 5.

17,10-21 | Han førte samtaler i synagogen

Fredag 6.

17,22-34 | I ham lever vi, ånder vi og er vi

Lørdag 7.

18,1-11 | Fra nu af går jeg til hedningerne

Søndag 8.

18. s. e. trinitatis | Matt 22,34-46

Mandag 9.

ApG 18,12-23 | Jeg vil ikke være dommer

Tirsdag 10.

18,24-19,7 | Han var blevet oplært i Herrens vej

Onsdag 11.

1 Kor 1,1-17 | Er Kristus da blevet delt?

Torsdag 12.

1,18-25 | De vises visdom vil jeg ødelægge

Fredag 13.

1,26-2,5 | Jeg optrådte hos jer i svaghed

Lørdag 14.

2,6-3,4 | Vi tolker det åndelige for åndelige

Søndag 15.

19. s. e. trinitatis | Mark 2,1-12

Mandag 16.

1 Kor 3,5-15 | Jeg plantede, Apollos vandede

Tirsdag 17.

3,16-4,7 | Guds ånd bor i jer

Onsdag 18.

16,1-12 | Hos jer vil jeg nok blive en tid

SAMSON
Torsdag 19.

Dom 13,1-18 | Drengen skal være Guds nasiræer

Fredag 20.

13,19-14,7 | Han rev løven midt over

Lørdag 21.

14,8-20 | Nu vil jeg stille jer en gåde

Søndag 22.

20. s. e. trinitatis | Matt 22,1-14

Mandag 23.

Dom 15,1-8 | Denne gang er jeg uden skyld

Tirsdag 24.

15,9-16,3 | Vi er draget op for at binde Samson

Onsdag 25.

16,4-12 | Filistrene er over dig, Samson!

Torsdag 26.

16,13- 22 | Til sidst blev han dødtræt

Fredag 27.

16,23-31 | Giv mig min styrke igen

PAULUS III
Lørdag 28.

ApG 19,8-20 | Paulus kom i synagogen

Søndag 29.

21. s. e. trinitatis | Joh 4,46-53

Mandag 30.

ApG 19,21-34 | Stor er efesernes Artemis!

Tirsdag 31.

19,35-20,6 | I bør forholde jer i ro

NOVEMBER - DECEMBER 2023
Onsdag 1.

ApG 20,7-17 | Ingen larm og klage!

Torsdag 2.

20,18-38 | Nu drager jeg til Jerusalem

Fredag 3.

21,1-16 | De skal overgive ham i hedningers hænder

Lørdag 4.

21,17-26 | De brænder alle af iver for loven

Søndag 5.

Alle helgens dag | Matt 5,1-12

Mandag 6.

ApG 21,27-40 | De ville til at slå ham ihjel

Tirsdag 7.

22,1-16 | Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?

Onsdag 8.

22,17-30 | Den mand er jo romersk borger

Torsdag 9.

23,1-11 | Du skal også vidne i Rom

Fredag 10.

23,12-22 | Vi er klar til at slå ham ihjel

Lørdag 11.

23,23-35 | De var ved at slå ham ihjel

Søndag 12.

23. s. e. trinitatis | Matt 22,15-22

JONAS
Mandag 13.

Jon 1,1-16 | Rejs til den store by Nineve

Tirsdag 14.

2,1-11 | Du havde kastet mig i dybet

Onsdag 15.

3,1-10 | Om fyrre dage bliver Nineve ødelagt!

Torsdag 16.

4,1-11 | Du har ondt af olieplanten

PAULUS IV
Fredag 17.

ApG 24,1-9 | Denne mand er en pest

Lørdag 18.

24,10-21 | Jeg følger Vejen

Søndag 19.

24. s. e. trinitatis | Matt 9,18-26

Mandag 20.

ApG 24,22-27 | Så udsatte Felix sagen

Tirsdag 21.

25,1-12 | Jeg indanker min sag for kejseren!

Onsdag 22.

25,13-27 | Paulus indankede sin sag

Torsdag 23.

26,1-18 | Jeg er Jesus, som du forfølger

Fredag 24.

26,19-32 | Du er vanvittig, Paulus!

Lørdag 25.

27,1-12 | Julius behandlede Paulus venligt

Søndag 26.

Sidste s. i kirkeåret | Matt 25,31-46

Mandag 27.

ApG 27,13-26 | Intet liv skal gå tabt

Tirsdag 28.

27,27-44 | Alle kom frelst i land

Onsdag 29.

28,1-16 | Så nåede vi til Rom

Torsdag 30.

28,17-31 | I skal høre og høre, men intet fatte

Fredag 1.

Rom 15,14-21 | Et kærkomment offer

Lørdag 2.

15,22-33 | Jeg vil rejse til Spanien
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FORKORTELSER
Am

Amos’ Bog

ApG

Apostlenes
Gerninger

1 Kor

Paulus’ Første Brev
til Korintherne

2 Kor

Paulus’ Andet Brev

Dan

Daniels Bog

Dom

Dommerbogen

1 Krøn

Første Krønikebog

Ef

Paulus’ Brev til

2 Krøn

Anden Krønikebog
Lukasevangeliet

til Korintherne

Efeserne

Luk

Es

Esajas’ Bog

Mal

Malakias’ Bog

Est

Esters Bog

Mark

Markusevangeliet

Ez

Ezekiels Bog

Matt

Matthæusevangeliet

Ezra

Ezras Bog

Mika

Mikas Bog

Fil

Paulus’ Brev

1 Mos

Første Mosebog

til Filipperne

2 Mos

Anden Mosebog

Paulus’ Brev til

3 Mos

Tredje Mosebog

Filemon

4 Mos

Fjerde Mosebog

Paulus’ Brev til

5 Mos

Femte Mosebog

Galaterne

Nah

Nahums’ Bog

Hab

Habakkuks Bog

Neh

Nehemias’ Bog

Hagg

Haggajs Bog

Obad

Obadias’ Bog

Hebr

Brevet til Hebræerne

Ordsp

Ordsprogenes Bog

Hos

Hoseas’ Bog

1 Pet

Peters Første Brev

Højs

Højsangen

2 Pet

Peters Andet Brev

Jak

Jakobs Brev

Præd

Prædikerens Bog

Jer

Jeremias’ Bog

Rom

Paulus’ Brev til

Job

Jobs Bog

Filem
Gal

Romerne

Joel

Joels Bog

Ruth

Ruths Bog

Joh

Johannesevangeliet

1 Sam

Første Samuelsbog

1 Joh

Johannes’

2 Sam

Anden Samuelsbog

Første Brev

Sef

Sefanias’ Bog

Johannes’

Sl

Salmernes Bog

Andet Brev

1 Thess

Paulus’ Første Brev

2 Joh
3 Joh

Johannes’
Tredje Brev

Jon

Jonas’ Bog

Jos

Josvabogen

Jud

Judas’ Brev

Klages

Klagesangene

Kol

Paulus’ Brev til

til Thessalonikerne
2 Thess

Paulus’ Andet Brev
til Thessalonikerne

1 Tim

Paulus’ Første Brev
til Timotheus

2 Tim

Paulus’ Andet Brev
til Timotheus

Kolossenserne

Tit

Paulus’ Brev til Titus

1 Kong

Første Kongebog

Zak

Zakarias’ Bog

2 Kong

Anden Kongebog

Åb

Johannes’ Åbenbaring
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