
Bibelen

Lidt om Bibelen, 
og især om 
hvordan man slår 
op og  læser i den

Vidste du, at hvis du har en mobiltelefon i lommen, så har du også  altid hele Bibelen i lommen?



I dag er Bibelen den mest udbredte bog
”Gå ud i hele verden, og gør alle 
mennesker til mine disciple”, sagde Jesus 
til sine disciple, før Han forlod dem og 
blev optaget i himlen. 

Disciplene og andre mennesker efter 
dem  har gjort, som Jesus sagde, ved at 
skrive om Ham, og alt hvad Han gjorde 
og sagde, og samlet det i en bog sammen 
med de hellige skrifter, de allerede 
havde. Det blev til Bibelen, som de tog 
med ud i hele verden.

Ingen anden bog er oversat til så mange 
forskellige sprog som Bibelen, for at alle 
mennesker skal kunne læse den.

Hele Bibelen findes nu oversat til 704 sprog.

Det nye Testamente er oversat til 1571 sprog.

Enkelte af Bibelens bøger findes på 3.435 sprog.

Det betyder, at 7,5 milliarder mennesker har adgang                                
til hele Bibelen, eller dele af den.



Man må lære at læse Bibelen

Dette oplæg handler kun lidt om, 
hvad Bibelen er for en bog.

Men du skal vide, at som katolikker 
tror vi, at Bibelen er Guds ord til 
mennesker, og at Bibelen rummer 
alt det, som Gud vil sige os.

Derfor skal du som katolik også 
kunne bruge Bibelen, slå op i den og 
læse den. 

De følgende sider viser dig hvordan.



Bibelen er en gammel bog

De ældste tekster i Bibelen blev skrevet 
ned omkring 1.000 år før Jesus blev 
født, de sidste tekster i Bibelen blev 
skrevet ned ca. 100 år efter Jesu død. 

Dengang skrev man i skriftruller

Ordet Bibel
kommer af det græske ord biblia.
Det betyder bøger.                                   
Det er samme ord som i bibliotek.

På samme måde som et bibliotek er 
Bibelen en samling af mange forskellige 
bøger i én. 

Vi kalder Bibelen Den hellige skrift, 
fordi vi tror, at Gud gennem 
Helligånden har inspireret mennesker 
til at skrive Hans ord ned, for at vi kan 
lære Ham at kende.                       

Bibelen er også Guds aftale (pagt) med 
os om, hvordan Han vil være vores 
Gud, og vi kan være Hans børn.



Bibelen er skrevet ned af mennesker, 
men mennesker har ikke fundet på Bibelen

De ældste historier i Bibelen fortalte folk i 
begyndelsen videre til hinanden, for 
dengang kunne ingen skrive. Først efter 
mange år begyndte man at skrive ned.

Dengang havde de jo ikke astronomer, der så 
ud i verdensrummet, sådan som vi har i dag. 
I stedet fortalte de historien om Gud og 
verdens skabelse over seks dage og om 
Adam og Eva. 

Fordi Gud har givet os større viden om 
Universet i dag, ved vi nu, at skabelsen nok 
skete på en  anden måde. 

Det gør ikke noget, for det vigtigste er, at vi 
stadig tror, at Gud har skabt verden og hver 
eneste af os. Hvad der står i Bibelen om, 
hvordan Gud er, kan vi stadig tro på.

Gud har altid inspireret mennesker med viden om, 
hvem Han er, men mennesker kan ikke forstå Gud 
helt. Derfor lader Gud dem fortælle om Ham på en 
måde, de kan forstå. Men de finder ikke selv på det.



Lidt om Bibelen

Den Bibel, vi bruger i Den katolske Kirke er 
delt i tre dele:

• Gamle Testamente

• De apokryfe bøger 

• Ny Testamente

Testamente betyder pagt: en aftale, man 
indgår.

Det hele handler om, at Gud egentlig 
skabte mennesker til at leve i himlen, i 
Paradiset, sammen med Ham. Men så 
gjorde menneskene noget, som Gud havde 
forbudt, og Gud måtte smide menneskene 
ud af Paradiset.                       

Aftalen handler om, hvordan mennesker 
kan komme ind i Paradiset igen.

Adam og Eva blev smidt ud af Paradisets have, da 
Eva spiste et æble fra det træ, Gud havde forbudt 
dem at spise af. Hun gav også et æble til Adam, 
og bagefter løj de over for Gud om, at de havde 
spist dem (1. Mos 2, 5-25 og 3, 1-24) .



Gamle Testamente

Det gamle Testamente er den første, den 
længste og den ældste del af Bibelen, skrevet 
før Jesus blev født.

Det er dén hellige skrift, som Jesus kendte, 
da han levede. Det er stadig jødernes hellige 
skrift.

Gamle testamente indeholder beretninger 
om verdens skabelse, og hvordan Gud altid 
har beskyttet sit udvalgte folk. Der er også 
historiske beretninger om jøderne og bøger 
om profeter, som Gud satte til at tale til sit 
folk, foruden nogle poetiske bøger, fx 
Salmernes bog.

Gamle Testamente handler om, at jøderne 
ikke overholdt aftalen (pagten) med Gud.

Gamle testamente består af 39 bøger.Billede fra bogen ”Guds folk på vandring”, Ansgarstiftelsens Forlag, 2010 



De apokryfe bøger

Apokryf er et græsk ord, der betyder hemmelig eller 
skjult.

De apokryfe skrifter, der består af 11 bøger, blev 
oprindelig skrevet på græsk og hører egentlig til Gamle 
Testamente, men jøderne i Jerusalem anerkendte kun 
de 39 skrifter i Gamle Testamente, som var skrevet på 
hebraisk. De apokryfe bøger er heller ikke en del af den
Bibel, som den danske Folkekirke anvender. 

I Den Katolske Kirke anerkender vi dog disse bøger som 
inspireret af Gud. De er Guds ord til os i samme grad 
som alle øvrige tekster i Bibelen og lige så værdifulde 
som disse.

De apokryfe bøger handler meget om Guds visdom, 
men har også nogle spændende fortællinger, fx om 
Tobias, der får hjælp af en engel til at finde vej (Tob 5, 
4-10).

Apokryferne er ikke med i alle de trykte Bibler, vi kan købe, så 
husk at finde en Bibel, hvor de er med. Englen Rafael hjælper Tobias til at finde 

vej i et fremmed land.



Ny Testamente – den nye aftale
Det nye Testamente er den nyeste 
del af Bibelen. Det handler om 
Jesus, om Hans liv og død og tiden 
efter Jesu død. 
Da Gud lod sin Søn Jesus blive født 
som menneske, var det for at indgå 
en ny aftale om, at Jesus skulle 
frelse os, hvis vi tror på Ham. 
Ny Testamente er grundlaget for 
kristendommen, men Gamle 
Testamente er også vigtigt, fordi det 
forudsiger hele Guds plan for at 
frelse os gennem at lade Jesus føde 
som menneske og dø for vores 
skyld.

Før man kunne trykke bøger, skrev man bøgerne i 
hånden. Ofte var de meget smukt dekoreret.
Her ser du i et gammelt håndskrift evangeliet om 
Jesus, der er stået op fra de døde. 



Indholdet i Ny Testamente

Ny Testamente består af 27 skrifter. 

Først kommer de fire Evangelier skrevet 
af Mattæus, Markus, Lukas og 
Johannes. De fortæller om Jesu liv. 

Derefter kommer Apostlenes gerninger, 
der fortæller om, hvordan apostlene 
udbredte troen på Jesus i hele verden.

Så kommer 21 breve, som apostlene 
skrev til menighederne dengang. 

Sidst kommer Johannes’ Åbenbaring, 
som handler om de sidste tider, før 
Jesus kommer igen. 

De 4 evangelister, som skrev evangelierne, fremstilles ofte 
med symboler – alle med vinger:
Mattæus som et menneske
Markus som en løve
Lukas som en okse og
Johannes som en ørn.

- Du kan se symbolerne på døbefonten i vores kirke. 



Hvordan man læser i Bibelen
Bibelen er en stor bog, næsten 1000 
sider lang. 

Man kan godt læse hele Bibelen 
forfra, men det kan være svært. 

Til at begynde med, kan man læse 
enkelte af bøgerne, og allerbedst er 
det at begynde med et af evangelierne 
i Ny Testamente.

Det kan være en stor hjælp at læse lidt 
på forhånd om den bog i Bibelen, som 
man vil i gang med. Du kan læse om 
alle bøgerne i Bibelen her: 
https://blr.dk/resource/introduktioner-til-bibelens-
boeger/

https://blr.dk/resource/introduktioner-til-bibelens-boeger/


At slå op i Bibelen 

Man støder ofte på henvisninger til 
noget i Bibelen. Så kan man slå det 
op for at læse, hvad der står og 
måske læse lidt mere om den 
sammenhæng, det står i.

Prøv at bladre lidt rundt i Bibelen.

Har du lagt mærke til, at der er 
henvisninger til Bibelen i siderne 
ovenfor? Fx 1. Mos 2, 5-25. 

Nu skal du lære, hvad det betyder, 
og hvordan du finder det.

Det er så smart, at hvert eneste lille afsnit i Bibelen 
har sit eget nummer, så man let kan finde det.



Henvisninger til tekster i Bibelen

En side i Bibelen kan se sådan ud:
1. Mosebog
1. Verdens skabelse
1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke 
over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

3 Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. 4 Gud 
så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra 
mørket. 5 Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han 
nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Når du ser noget, der ser sådan ud: 
1. Mos 2, 5-25
er det en henvisning til Bibelen.
Alle Bibelens bøger har en titel.      
1. Mos betyder 1. Mosebog. Det er 
den første af i alt 5 Mosebøger.
Alle bøgerne er delt op i kapitler, og 
kapitlerne er delt op i vers. 
1-tallet foran Verdens skabelse 
betyder kapitel 1.
De små tal inde i teksten er versets 
nummer.



Hvis du har Bibelen som bog 

Det kræver lidt øvelse at slå op i 
Bibelen, men du kan sagtens lære det.

❖ Begynd med at finde 
indholdsfortegnelsen forrest i 
Bibelen.

❖ Find den bog, du skal bruge, og 
siden den begynder på. 
Henvisningerne bruger som regel de 
to-tre første bogstaver i bogen, dvs. 
Es betyder Esajas bog.

❖ Når du har fundet bogen, så find 
kapitlet. Numrene på kapitlerne står 
med store tal.

❖Find så det vers, du skal bruge. 

Øvelse: Kan du finde disse ord?

Alle teksterne er fra Ny testamente

1. Matt 5,9  Du skal bruge næstsidste 
ord i verset

2. Mark 14,39 Tag det sidste ord i 
verset

3. Joh 2,18 Tag det 8. ord i verset

4. Luk 8,22 Tag det 20. ord i verset

5. Joh 14,16 Tage det 4. ord i verset

Løsning: Guds ord viser os Faderen



Du kan også læse Bibelen på din mobil

Sådan finder du Luk 5, 2 (Lukasevangeliet, kapitel 5, vers 2):
1. Find Bibelen online på Google. Så får du skærmen til venstre
2. Vælg i den øverste rullemenu Det Nye Testamente
3. I den midterste rullemenu, Vælg bog, vælger du Lukasevangeliet. Se billede af skærmen i midten.
4. I den nederste rullemenu vælger du Kapitel 5. Så kan du begynde at læse. Se billede af skærmen til højre.



Nu kan du øve dig

Find og læs følgende henvisninger:

1. Gamle Testamente:
2. Mosebog kapitel 2, vers 5-25

2. De apokryfe bøger:
Tobits bog kapitel 5, vers 4-22

3. Ny Testamente:
Lukasevangeliet kapitel 10, vers 25-
37.

Den barmhjertige samaritaner



Der findes en særlig måde at læse i Bibelen 
som en form for bøn

Denne måde at læse i Bibelen kaldes også for    
Lectio divina.

Prøv at læse teksten fra Bibelen på 
modsatte side langsomt et par gange.

❖ Tænk over, hvad meningen med 
teksten kan være for dig lige nu og 
her i dag.

❖ Tal med Gud om, hvad teksten 
betyder for dig, og hvordan den 
måske kan hjælpe dig til at leve, 
sådan som Gud vil.

❖ Sig tak til Gud for det, du har fundet 
ud af.

Da Jesus var på vej ind i en landsby, mødte han ti 
spedalske; de blev stående langt fra ham og 
råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!«

Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv 
undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej 
derhen, blev de rene.

Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han 
var blevet helbredt. Han priste Gud med høj 
røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og 
takkede ham; og det var en samaritaner.

Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? 
Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der 
er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han 
sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har 
frelst dig.«

(Luk 17, 12-19)



Dette oplæg om at læse i Bibelen er udarbejdet til brug for katekese af 
firmander.

Indholdet i oplægget er inspireret af Den katolske Kirkes officielle danske 
hjemmeside, katolsk.dk samt Den Katolske Kirkes Katekismus og 
sprogligt tilpasset firmander.

Oplægget er udarbejdet af Birgit Bidstrup Jørgensen
Har du spørgsmål eller kommentarer til materialet, er du velkommen til 
at kontakte mig på birgitbidstrupjoergensen@gmail.com


