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Forfatterne til Far. Søn. Ånd har gode grunde til at forfægte Guds 

eksistens: Rikke Vanggaard er sognepræst, og som lektor ved 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er Lars Sandbeck 

med til at efteruddanne kirkens præster. 

Men i Far. Søn. Ånd indtager de det modsatte synspunkt. For gi-

ver det mening at tale om Gud på den måde? Som en person 

eller en ting, der eksisterer i verden. 

Ikke, hvis det er den treenige Gud, der tænkes på.

I Far. Søn. Ånd undersøger Sandbeck og Vanggaard styrkerne i det bibelske gudsbil-

lede. Hvis Gud er treenig, skriver de, er han et fællesskab af tre personer – og så 

eksisterer han ikke. Så sker han. Konstant og som en ubegribelig hændelse.

Læs bogen og få bud på et meningsfuldt begreb om Gud. Det treenige. Far. Søn. 

Ånd appellerer til nysgerrige novicer, men der er også stof til eftertanke og debat for 

garvede bibellæsere.
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Om forfatterne og serien: 
Lars Sandbeck (f. 1974) er ph.d. i teologi og lektor ved Folkekirkens  
Uddannelses- og Videnscenter. Han er forfatter til flere bøger om  
det kristne gudsbillede.

Rikke Vanggaard (f. 1967) er sognepræst i Søllerød Kirke. Hun 
er specialuddannet i sjælesorg og har tidligere været hospitals-
præst på Herlev Hospital.

Bibelselskabets Håndbibliotek er en serie af små fagbøger, der 
udforsker væsentlige temaer i Bibelen. Tidligere er kommet 
Jesus, Synd for begyndere og Himmelsk føde og forbuden frugt.


