
To	  bibeltekster	  om	  Ordet	  

	  
Det	  Gamle	  Testamente:	  

1.	  Mosebog	  

Verdens	  skabelse	  

v1	  	  I	  begyndelsen	  skabte	  Gud	  himlen	  og	  jorden.	  

v2	  	  Jorden	  var	  dengang	  tomhed	  og	  øde,	  der	  var	  mørke	  over	  urdybet,	  og	  Guds	  ånd	  svævede	  over	  
vandene.	  

v3	  	  Gud	  sagde:	  »Der	  skal	  være	  lys!«	  Og	  der	  blev	  lys.	  v4	  	  Gud	  så,	  at	  lyset	  var	  godt,	  og	  Gud	  skilte	  
lyset	  fra	  mørket.	  v5	  	  Gud	  kaldte	  lyset	  dag,	  og	  mørket	  kaldte	  han	  nat.	  Så	  blev	  det	  aften,	  og	  det	  blev	  
morgen,	  første	  dag.	  

	  

	  
Det	  Nye	  Testamente:	  

Johannesevangeliet,	  kap.1	  

Ordet	  
v1	  	  I	  begyndelsen	  var	  Ordet,	  og	  Ordet	  var	  hos	  Gud,	  og	  Ordet	  var	  Gud.	  v2	  	  	  Han	  var	  i	  begyndelsen	  
hos	  Gud.	  v3	  	  Alt	  blev	  til	  ved	  ham,	  og	  uden	  ham	  blev	  intet	  til	  af	  det,	  som	  er.	  v4	  	  I	  ham	  var	  liv,	  og	  livet	  
var	  menneskers	  lys.	  v5	  	  Og	  lyset	  skinner	  i	  mørket,	  og	  mørket	  greb	  det	  ikke.	  

v14	  	  Og	  Ordet	  blev	  kød	  og	  tog	  bolig	  iblandt	  os,	  og	  vi	  så	  hans	  herlighed,	  en	  herlighed,	  som	  den	  
Enbårne	  har	  den	  fra	  Faderen,	  fuld	  af	  nåde	  og	  sandhed.v15	  	  Johannes	  vidner	  om	  ham	  og	  råber:	  
»Det	  var	  om	  ham,	  jeg	  sagde:	  Han,	  som	  kommer	  efter	  mig,	  har	  været	  der	  forud	  for	  mig,	  for	  han	  var	  
til	  før	  mig.«	  v16	  	  Af	  hans	  fylde	  har	  vi	  alle	  modtaget,	  og	  det	  nåde	  over	  nåde;	  v17	  	  for	  loven	  blev	  
givet	  ved	  Moses,	  nåden	  og	  sandheden	  kom	  ved	  Jesus	  Kristus.	  v18	  	  Ingen	  har	  nogen	  sinde	  set	  Gud;	  
den	  Enbårne,	  som	  selv	  er	  Gud,	  og	  som	  er	  i	  Faderens	  favn,	  han	  er	  blevet	  hans	  tolk.	  

	  


