
Tekster	  fra	  Bibelen	  
	  
	  
	  
Det	  Gamle	  Testamente	  
	  
Salmernes	  Bog,	  kap.	  23,	  1-‐4	  
Herren	  er	  min	  hyrde,	  	  jeg	  lider	  ingen	  nød,	  han	  lader	  mig	  ligge	  i	  grønne	  enge,	  han	  leder	  mig	  til	  det	  stille	  
vand.	  	  Selv	  om	  jeg	  går	  i	  mørkets	  dal,	  frygter	  jeg	  intet	  ondt,	  for	  du	  er	  hos	  mig,	  din	  stok	  og	  din	  stav	  er	  min	  
trøst.	  

	  
Salmernes	  Bog,	  kap.	  121,	  1-‐2;	  7-‐8	  
Jeg	  løfter	  mine	  øjne	  mod	  bjergene,	  hvorfra	  kommer	  min	  hjælp?	  Min	  hjælp	  kommer	  fra	  Herren,	  himlens	  og	  
jordens	  skaber.	  

Herren	  bevare	  dig	  mod	  alt	  ondt,	  han	  bevare	  dit	  liv.	  Herren	  bevare	  din	  udgang	  og	  din	  indgang	  fra	  nu	  af	  og	  til	  
evig	  tid.	  

	  
	  
	  
Det	  Ny	  testamente	  
	  
Johannesevangeliet	  14,	  1-‐2	  
Jeres	  hjerte	  må	  ikke	  forfærdes!	  	  Tro	  på	  Gud,	  og	  tro	  på	  mig!	  	  I	  min	  faders	  hus	  er	  der	  mange	  boliger;	  hvis	  ikke,	  
ville	  jeg	  så	  have	  sagt,	  	  at	  jeg	  går	  bort	  for	  at	  gøre	  en	  plads	  rede	  for	  jer?	  

	  

Romerbrevet	  8,	  38-‐39	  
For	  jeg	  er	  vis	  på,	  	  at	  hverken	  død	  eller	  liv	  	  eller	  engle	  eller	  magter	  	  eller	  noget	  nuværende	  	  eller	  noget	  
kommende	  eller	  kræfter	  	  eller	  noget	  i	  det	  høje	  eller	  i	  det	  dybe	  	  eller	  nogen	  anden	  skabning	  	  kan	  skille	  os	  fra	  
Guds	  kærlighed	  	  i	  Kristus	  Jesus,	  vor	  Herre.	  

	  

Åbenbaringen	  21,	  4-‐5	  
Han	  vil	  tørre	  hver	  tåre	  af	  deres	  øjne,	  og	  døden	  skal	  ikke	  være	  mere,	  ej	  heller	  sorg,	  ej	  heller	  skrig,	  ej	  heller	  
pine	  skal	  være	  mere.	  	  Thi	  det,	  der	  var	  før,	  er	  forsvundet.	  Og	  han,	  der	  sidder	  på	  tronen,	  sagde:	  »Se,	  jeg	  gør	  
alting	  nyt!«	  
	  
	  
Matthæusevangeliet	  27,	  45-‐56	  (Jesu	  død)	  
v45	  	  Men	  fra	  den	  sjette	  time	  faldt	  der	  mørke	  over	  hele	  jorden	  indtil	  den	  niende	  time.	  v46	  	  Og	  ved	  den	  
niende	  time	  råbte	  Jesus	  med	  høj	  røst:	  »Elí,	  Elí!	  lemá	  sabaktáni?«	  –	  det	  betyder:	  »Min	  Gud,	  min	  Gud!	  
Hvorfor	  har	  du	  forladt	  mig?«	  v47	  	  Nogle	  af	  dem,	  som	  stod	  der	  og	  hørte	  det,	  sagde:	  »Han	  kalder	  på	  Elias.«	  
v48	  	  Straks	  løb	  en	  af	  dem	  hen	  og	  tog	  en	  svamp	  og	  fyldte	  den	  med	  eddike,	  satte	  den	  på	  en	  stang	  og	  gav	  ham	  
noget	  at	  drikke.	  v49	  	  Men	  de	  andre	  sagde:	  »Lad	  os	  se,	  om	  Elias	  kommer	  og	  frelser	  ham.«	  v50	  	  Men	  Jesus	  
råbte	  atter	  med	  høj	  røst	  og	  opgav	  ånden.	  



v51	  	  Og	  se,	  forhænget	  i	  templet	  flængedes	  i	  to	  dele,	  fra	  øverst	  til	  nederst.	  Og	  jorden	  skælvede,	  og	  klipperne	  
revnede,	  v52	  	  og	  gravene	  sprang	  op,	  og	  mange	  af	  de	  hensovede	  helliges	  legemer	  stod	  op,	  v53	  	  og	  de	  gik	  ud	  
af	  deres	  grave	  og	  kom	  efter	  hans	  opstandelse	  ind	  i	  den	  hellige	  by	  og	  viste	  sig	  for	  mange.	  v54	  	  Men	  da	  
officeren	  og	  hans	  folk,	  der	  holdt	  vagt	  over	  Jesus,	  så	  jordskælvet	  og	  det	  andet,	  der	  skete,	  blev	  de	  
rædselsslagne	  og	  sagde:	  »Sandelig,	  han	  var	  Guds	  søn.«	  v55	  	  Der	  var	  også	  mange	  kvinder,	  der	  så	  til	  på	  
afstand,	  de	  havde	  fulgt	  Jesus	  fra	  Galilæa	  og	  sørget	  for	  ham.	  v56	  	  Blandt	  dem	  var	  Maria	  Magdalene,	  Maria,	  
Jakobs	  og	  Josefs	  mor,	  og	  Zebedæussønnernes	  mor.	  


