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Jeg har den 
allerede.

Ja, men 
jeg kan 
ikke læse.Ja, men jeg 

kan ikke høre.

Ja, men jeg 
kan ikke se.

Nej, jeg tror på 
det levende ord.

... men jeg er 
kun fire år.

Nej, det er bare 
en samling 
løgnehistorier.

Nå, men den 
er i hvert fald 
kedelig!

Følelser er ikke lige 
noget for mig.

Jeg kan ikke 
li’ fisk.

Men jeg er ikke 
kristen – så jeg har 
ikke brug for Bibelen.

Nej, jeg googler 
mig til min tro.

... men den må 
ikke være for dyr!

Ja!

Ja, men jeg har 
aldrig fået den åbnet.

Ja, men jeg fatter 
ikke en meter.

Nej, det er 
sådan en, man 
slår folk oven i 
hovedet med.

Nej, jeg er mere 
til nye titler.

Ja, men den 
er så lang.

Ja!

Det tror jeg 
ikke på.

Nej Nej

Ja!

Ja!

Nej

Nej

Nej

Nææ...

bibellæseplanen 
er Gratis oG åbner 
bibelen.

så Gå i kirke, oG tal med 
din lokale præst – det er 
tilmed Gratis.

læs i bibelen. den 
kender diG bedre, end 
du kender diG selv.

så fortæl 
andre om den.

se den levendeGjort 
på dansk teGnsproG 
i ‘teGnbibel’.

Hvad?! 
Gå tilbaGe til start!

den inspirerer 
oGså mennesker til 
at leve deres liv for 
andre. læs om det på 
bibelselskabet.dk

det er en 
ommer. 
prøv iGen!

så køb ‘boGen 
– bibelen Genfortalt 
af bjarne reuter’.

så køb ‘den nye aftale 
– det nye testamente 
på nudansk’.

så kan du sætte  
‘de mindstes bibel’ 
på din ønskeseddel.

synes du, at budskabet 
om kærliGHeden, der 
vinder over døden, 
er kedeliGt?

køb det nye 
testamente på 
lydboG, oG få det 
direkte i ørerne.

vil du Gerne 
i GanG?

er du noGensinde 
faret vild i livet?

det man siGer, 
er man selv!

Godt. Gå ind på 
bibelselskabet.dk 
oG køb, støt oG lær 
mere om bibelen.

men Hvad så med Hævntørst, 
jalousi, beGær oG kærliGHed!???

jo!!

så Giv den 
videre på 
bibelselskabet.dk

HAR DU BRUG 
FOR BiBelen?

jo, inGen anden boG 
Har Haft så stor en 
indflydelse på de sidste 
2000 års Historie.

Start her

Hvad så med blinde, 
der ser, lamme, der Går 
oG døde, der bliver 
levende?
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bibelen Giver altså Håb 
til udsatte oG forfulGte 
i Hele verden.

er det kedeliGt 
med en kæmpefisk, 
der sluGer en mand 
oG kaster Ham op på 
land efter tre daGe?

så find den i bibelen 
online på bibelen.dk


