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Daglige læsninger fra Taizé  
Juni-december 2018    

 
Juni 2018 
1 Fre 
Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem i troen og i erkendelsen af Guds søn. 
(Ef 4,11-16) 
 
2 Lør 
Jeg udøser min klage for Herren. Jeg råber til dig, Herre, jeg siger: Du er min tilflugt 
(Sl 142) 
 
3 SØN 
Jesus tog et bæger, takkede og sagde til sine disciple: ”Dette er mit blod, pagtens blod, 
som udgydes for mange”. 
(Mark 14,12-16, 22-26) 
 
4 Man 
Herre, du er blevet værn for den svage, værn for den fattige i hans nød, 
(Es 25,1-5) 
 
5 Tirs 
Men nu er jeg altid hos dig, min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. 
(Sl 73) 
 
6 Ons 
Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. 
(Gal 6,1-10) 
 
7 Tors 
Paulus forklarede sin gerning: Vi er ikke herrer over jeres tro, men medarbejdere på jeres 
glæde. 
(2 Kor 1,18-24) 
 
8 Fre 
Jesus Kristus gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig 
et rent folk som sin ejendom. 
(Tit 2,11-14) 
 
9 Lør 
Paulus skriver til Filipperne: Stå fast i én ånd. I har for Kristi skyld fået skænket den nåde 
ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld 
(Fil 1,27-30) 
 
10 SØN 
Jesus sagde: Den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. 
(Mark 3,31-35) 
 
11 Man 
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Nu følger vi dig af hele vort hjerte, Gud og søger dit ansigt. Udfri os, du som gør store 
undere. 
(Dan 3,41-43 (B,18-20)) 
 
12 Tirs 
Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans 
kærlighed er fuldendt i os. 
(1 Joh 4,12-21) 
 
13 Ons 
Paulus skriver: Jeg fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransalige rigdom for alle 
og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå 
skjult i GUd 
(Ef 3,1-9) 
 
14 Tors 
Ræk også hånden ud til den fattige, vær gavmild mod den levende. Hold dig ikke borte fra 
de grædende. 
(Sir 7,32-36) 
 
15 Fre 
Jesus sagde til sine disciple: Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, 
hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min Fader, har jeg 
gjort kendt for jer. 
(Joh 15,15-17) 
 
16 Lør 
Jesus, opstanden fra de døde, sagde til sine disciple: I skal få kraft når Helligånden 
kommer over jer, og I skal være mine vidner lige til jordens ende. 
(Apg 1,6-11) 
 
17 SØN 
Jesus sagde: Med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden; han sover og 
står op, Nat og dag spirer kornet og vokser, uden at han ved hvordan. 
(Mark 4,26-29) 
 
18 Man 
Mange siger: “Hvem lader os opleve lykke?” Løft dit ansigts lys mod os, Herre! 
(Sl 4) 
 
19 Tirs 
Johannes skriver: Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker vore brødre og 
søstre. 
(1 Joh 3,11-16) 
 
20 Ons 
Herren siger: Jeg vil give jer et nyt hjerte. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer 
et hjerte af kød: Jeg giver jer min ånd i jeres indre. 
(Ez 36,24-27) 
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21 Tors 
Gud siger: Elsk den fremmede, der bor blandt jer, som dig selv. 
(3 Mos 19,33-34) 
 
22 Fre 
Jesus sagde: Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også 
jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser. 
(Mark 11,22-25) 
 
23 Lør 
Dette er hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og 
årvågent vandre med din Gud. 
(Mika 6,6-8) 
 
24 SØN ST. JOHANNES DØBEREN 
Ved Johannes Døberens fødsel sagde Zakarias: Lovet være Herren, som giver os at tjene 
ham uden frygt. 
(Luk 1,67-79) 
 
25 Man 
Da Johannes stod ved enden af sit livsløb, sagde han: Jeg er ikke, hvad I anser migfor at 
være. Men efter mig kommer der en, hvis sko jeg ikke er værdig til at tage af. 
(Apg 13,23-25) 
 
26 Tirs 
Alle budene kan sammenfattes i dette: Du skal elske din næste som dig selv. 
(Rom 13,8-10) 
 
27 Ons 
Paulus skriver: Nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er 
tjenere i Åndens nye liv.  
(Rom 7,4-6) 
 
28 Tors 
Elias hørte Guds stemme i en sagte susen på Sinai bjerget 
(1 Kong 19,9-13) 
 
29 Fre ST. PETER OG ST. PAULUS 
Peter sagde til Jesus: ”Du er Kristus, den levende Guds søn”. Jesus sagde til ham: ”Salig 
er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i 
himlene”. 
(Matt 16,13-20) 
 
30 Lør 
Paulus skriver til Korintherne: I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke 
skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler, men i hjerter, på tavler 
af kød og blod. 
(2 Kor 3,1-6) 
 
Juli 2018 



 

C:\Users\bruger\Documents\_Nota - orginal.doc  Oprettet den 01-06-2006 23:41:00 

Side 4 af 22

1 SØN 
Jesus sagde, til en mand, der lige havde fået at vide, at hans datter var død: ”Frygt ikke, 
tro kun!” Så tog han barnets hånd og sagde til hende: ”Talitha kum!” det betyder: ”Lille 
pige, rejs dig!” Og straks stod pigen op og gik omkring. 
(Mark 5,21-43) 
 
2 Man 
Den mand, som stoler på Herren, er som et træ, der er plantet ved bækken: det frygter 
ikke , når sommerheden kommer, dets blade er grønne. 
(Jer 17,5-8) 
 
3 Tirs ST. THOMAS 
Thomas sagde til Jesus: “Min Herre og min Gud”. Jesus sagde til ham: Du tror, fordi du 
har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. 
(Joh 20,24-29) 
 
4 Ons 
Jesus sagde: Hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader 
også tilgive jer. 
(Matt 6,7-15) 
 
5 Tors 
Under det sidste måltid, sagde Jesus til sine disciple: Når nu jeg, som er jeres Mester og 
Herre, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. 
(Joh 13,1-15) 
 
6 Fre 
Paulus skriver: Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af 
sandheden. 
(1 Tim 2,1-8) 
 
7 Lør 
Jesus sagde: Søg først Guds rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. 
(Luk 12,22-31) 
 
8 SØN 
Jesus kom til sin hjemby, og hans disciple fulgte med ham. Og da det blev sabbat, 
begyndte han at undervise i synagogen; og de mange, der hørte ham, blev slået af 
forundring og spurgte: ”Hvor har han alt det fra?” 
(Mark 6,1-6) 
 
9 Man 
Jesus sagde til sine disciple: når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer 
om, hvad I skal sige; men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige; for det er 
ikke jer, der taler, men Helligånden. 
(Mark 13,5-13) 
 
10 Tirs 
Paulus skriver til Timotheus: Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier.  
(1 Tim 4,12-16) 
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11 Ons 
Paulus skriver: I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. 
Men I har fået den, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! 
(Rom 8,14-17) 
 
12 Tors 
Vær gavmilde, for I kender Jesus Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han 
var rig. 
(2 Kor 8,7-15) 
 
13 Fre 
Jesus sagde til sine disciple: Når sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, kommer, skal 
han vidne om mig. 
(Joh 15,18-27) 
 
14 Lør 
Jesus sagde: Den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbaret, at 
hans gerninger er gjort i Gud. 
(Joh 3,14-21) 
 
15 SØN 
Jesus kaldte de tolv til sig og begyndte at sende dem ud to og to. Så drog de ud og 
prædikede, at folk skulle omvende sig; og de uddrev mange dæmoner. 
(Mark 6,7-13) 
 
16 Man 
Vi ser ikke på det synlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. 
(2 Kor 4,16—5,10) 
 
17 Tirs 
Jesus sagde: Jeg er ikke kommet af mig selv, men han, som har sendt mig, er sanddru. 
Jeg kender ham, for jeg kommer fra ham, og han har udsendt mig. 
(Joh 7,25-30) 
 
18 Ons 
Paulus skriver: Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt de andre 
højere end jer selv. 
(Fil 2,1-4) 
 
19 Tors 
Jesus sagde til sine disciple: I min Faders hus er der mange boliger; hvis ikke, vil jeg så 
have sagt jer, at jeg går bort for at gøre en plads rede til jer? 
(Joh 14,1-12) 
 
20 Fre 
Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver 
byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, 
idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. 
(Hebr 12,1-2) 
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21 Lør 
I Kristus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig. 
(Kol 1,15-20) 
 
22 SØN 
Jesus og hans disciple drog ud til et øde sted, hvor de kunne være alene. Fra alle byerne 
strømmede folk sammen, og de nåede frem før dem. Da Jesus så den store folkeskare, 
ynkedes han over dem, for de var som får uden hyrde. 
(Mark 6,30-44) 
 
23 Man 
Gud forte mig ud i det åbne land han befriede mig, for han holder af mig. 
(Sl 18) 
 
24 Tirs 
Jesus sagde: Den, der tager imod dette barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager 
imod mig, tager imod ham, der har sendt mig. 
(Luk 9,46-48) 
 
25 Ons ST. JAKOB 
Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets 
sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. 
(Jak 1,12-18) 
 
26 Tors 
I er lys I Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og 
sandhed. 
(Ef 5,8-14) 
 
27 Fre 
Tilgiv din næste den uret, han begår, så vil også dine synder blive forladt. 
(Sir 28,2-7) 
 
28 Lør 
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle 
mennesker.Herren er nær. 
(Fil 4,4-7) 
 
29 SØN 
Da folk havde set Jesus bespise mængden, begyndte de at sige: ”Han er sandelig 
Profeten, som skal komme til verden.” Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham 
med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. 
(Joh 6,1-15) 
 
30 Man 
Herren sagde til Samuel: Se ikke på hans udseende og højde. Mennesker ser på det, de 
har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. 
(1 Sam 16,1-13) 
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31 Tirs 
Jesus sagde: Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. For Guds rige er midt 
iblandt jer. 
(Luk 17,20-21) 
 
August 2018 
1 Ons 
Gengæld ikke ondt med ondt, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve 
velsignelse. 
(1 Pet 3,8-17) 
 
2 Tors 
Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? 
(1 Kor 6,14-20) 
 
3 Fre 
Da Jesus havde stilnet stormen over søen, blev disciplene grebet af stor frygt og sagde til 
hinanden: Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham?. 
(Mark 4,35-41) 
 
4 Lør 
Jesus sagde: Hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og 
følge mig. 
(Mark 8,34-37) 
 
5 SØN 
Jesus sagde: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror 
på mig, skal ikke tørste. 
(Joh 6,28-35) 
 
6 Man FORKLARELSEN 
I gør ret i at være opmærksomme på profeternes tale som på en lampe, der skinne på et 
mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. 
(2 Pet 1,19-21) 
 
7 Tirs 
Jesus sagde: Hvis en hyrde finder et får, som var faret vild, glæder han sig mere over det, 
end de nioghalvfems, der ikke for vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke 
en eneste af disse små skal gå fortabt. 
(Matt 18,12-14) 
 
8 Ons 
Jesus spurgte sine disciple: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Peter svarede: »Guds 
salvede.« 
(Luk 9,18-24) 
 
9 Tors 
Gud siger: Søg Herren, så skal I leve! Ret skal strømme som vand, retfærdighed som en 
stadig rindende bæk. 
(Am 5,4.24) 



 

C:\Users\bruger\Documents\_Nota - orginal.doc  Oprettet den 01-06-2006 23:41:00 

Side 8 af 22

 
10 Fre 
Vær snar til at høre, men sen til at tale, sen til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, 
der er retfærdigt for Gud. 
(Jak 1,16-21) 
 
11 Lør 
Jesus sagde: Hvis I bliver i mit ord, er i sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at 
kende, og sandheden skal gøre jer frie. 
(Joh 8,31-36) 
 
12 SØN 
Jesus sagde: Der står skrevet hos profeterne: ”Alle skal være oplært af Gud.” Enhver, som 
har hørt og lært af faderen, kommer til mig. 
(Joh 6,41-47) 
 
13 Man 
Den opstandne Jesus siger: Jeg er den lysende morgenstjerne. Den, der tørster, skal 
komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. 
(Åb 22,16-21) 
 
14 Tirs 
David bad: Det er jo dig, Gud, alting kommer fra, og hvad vi har givet dig, kommer fra din 
hånd. For dig er vi fremmede og tilflyttere. 
(1 Krøn 29,10-20) 
 
15 Ons JOMFRU MARIA 
Jesus sagde: Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. 
(Luk 11,27-28) 
 
16 Tors 
Herren siger til sit folk: Den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke. I var jo selv 
fremmede i Egypten. 
(2 Mos 22,20-21) 
 
17 Fre 
Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Hvad I end 
gør, skal I gøre alt til Guds ære. 
(1 Kor 10,23-31) 
 
18 Lør 
Jesus sagde: Den, der drikker af det vand, jeg giver ham, skal aldrig i evighed tørste. Det 
vand, jeg vil give ham, skal I ham blive en kilde til evigt liv. 
(Joh 4,5-42) 
 
19 SØN 
Jesus sagde: Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse 
ham på den yderste dag. 
(Joh 6,51-58) 
 



 

C:\Users\bruger\Documents\_Nota - orginal.doc  Oprettet den 01-06-2006 23:41:00 

Side 9 af 22

20 Man 
Jesus sagde: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind 
i det.« 
(Luk 18,15-17) 
 
21 Tirs 
Herren siger til sit folk: Fæld redelige domme i porten, domme, der skaber tryghed. Elsk 
sandhed og fred. 
(Zak 8,16-19) 
 
22 Ons 
Paulus skriver: På grund af Kristus har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for 
skarn, for at jeg kan vinde Kristus, og findes i ham. 
(Fil 3,1-9) 
 
23 Tors 
Alle de første kristne var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit 
eget, men de var fælles om alt. 
(Apg 4,32-34) 
 
24 Fre 
Paulus skriver: Om jeg så kender alle hemmeligheder, og ejer al kundskab og har al tro, 
så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. 
(1 Kor 13,1-13) 
 
25 Lør 
Jesus sagde: Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så 
skal I finde hvile for jeres sjæle. 
(Matt 11,25-30) 
 
26 SØN 
Jesus sagde: Ånden gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd 
og liv. 
(Joh 6,57-63) 
 
27 Man 
Herren siger: Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig 
og hjælper dig,  
(Es 41,8-10) 
 
28 Tirs 
Jesus sagde: Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der miste sit liv på grund af 
mig og Evangeliet, skal frelse det. 
(Mark 8,34-38) 
 
29 Ons 
Jesus sagde: Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som slanger og 
enfoldige som duer. 
(Matt 10,1-16) 
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30 Tors 
Jesus sagde: Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og 
minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. 
(Joh 14,21-26) 
 
31 Fre 
Paulus skriver: Jeg vil kende Kristus og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet 
med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra 
de døde! 
(Fil 3,4-14) 
 
September 2018 
1 Lør 
Du er barmhjertig mod alle, fordi du formår alt. Du elsker alt det, der er til. 
(Visd 11,21-26) 
 
2 SØN 
Jakob skriver: Tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan 
frelse jeres sjæle. 
(Jak 1,17-27) 
 
3 Man 
Din trofasthed støtter mig Herre. Når urolige tanker tager til I mit indre, så gør din trøst mig 
glad. 
(Sl 94,14-23) 
 
4 Tirs 
Paulus skriver: Vi ved, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en 
bygning fra Gud, et hus, der er evigt, i himlene. 
(2 Kor 5,1-7) 
 
5 Ons 
Sæt din lid til Herren, han skal vogte din fod for fælden. 
(Ordsp 3,21-31) 
 
6 Tors 
I, som frygter Herren, vent på hans barmhjertighed. Vig ikke fra ham. 
(Sir 2,1-9) 
 
7 Fre 
Bekend jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. 
(Jak 5,13-20) 
 
8 Lør 
Esajas sagde: Herrens Ånd hviler over Messias. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne 
ser; han dømmer de fattige med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets 
hjælpeløse. 
(Es 11,1-10) 
 
9 SØN 
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Jesus tog den døve mand, der havde svært ved at tale, afsides, væk fra skaren. Jesus 
sukkede og sagde: »Effatha!« – det betyder: ”Luk dig op!”. Og mandens ører lukkede sig 
op, og det bånd, det bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. 
(Mark 7,31-37) 
 
10 Man 
Søg Gud med oprigtigt hjerte, for Herren lader sig finde af dem, der ikke nærer mistillid til 
ham. 
(Visd 1,1-3) 
 
11 Tirs 
Paulus skriver: Herefter skal de, der køber, være som om de ingenting får, og de, der gør 
brug af denne verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går 
til grunde. 
(1 Kor 7,29-31) 
 
12 Ons 
Herre, Du er min tilflugt, min lod i de levendes land. 
(Sl 142) 
 
13 Tors 
Lad os holde urokkeligt fast ved vort håb, og tilskynde hinanden til kærlighed og gode 
gerninger. 
(Hebr 10,19-25) 
 
14 Fre 
Jesus sagde: Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, 
og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. 
(Joh 6,41-51) 
 
15 Lør 
Paulus skriver: Forbliv grundfæstede og faste i toren uden at lade jer rokke fra håbet i det 
evangelium, I har hørt. 
(Kol 1,15-23) 
 
16 SØN 
Jesus lærte sine disciple at Menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste 
og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. 
(Mark 8,27-35) 
 
17 Man 
Herren siger: Tag vare på ret og øv retfærdighed, for min frelse er kommet nær, og min 
retfærdighed skal snart åbenbares. 
(Es 56,1-7) 
 
18 Tirs 
Moses sagde til Gud: “Jeg har svært ved at udtrykke mig I ord”. Men Gud sagde til ham: 
”Gå nu! jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige.” 
(2 Mos 4,10-17) 
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19 Ons 
I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som 
hovedhjørnesten. 
(Ef 2,19-22) 
 
20 Tors 
Må Herren lade jer vokse og blive overstrømmende i kærligheden til hinanden. Må han 
styrke jeres hjerter. 
(1 Thes 3,12-13) 
 
21 Fre ST. MATTÆUS 
Jesus sagde: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Jeg er ikke kommet for at kalde 
retfærdige, men syndere. 
(Matt 9,10-13) 
 
22 Lør 
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og 
påkaldelse med tak. 
(Fil 4,4-7) 
 
23 SØN 
Jesus sagde: Den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har 
sendt mig. 
(Mark 9,30-37) 
 
24 Man 
Jesus sagde til sine disciple: Frygt ikke, di lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer 
Riget. 
(Luk 12,22-32) 
 
25 Tirs 
Paulus skriver: Jeg gør jer bekendt med, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, 
ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget det eller lært det af et menneske, 
men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. 
(Gal 1,11-24) 
 
26 Ons 
Fra Esajas’ Bog: Ingen volder ondt eller ødelæggelse; for hele landet er fyldt med 
kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. 
(Es 11,1-9) 
 
27 Tors 
Paulus skriver: Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Jesus Kristus, vor Herre, fordi han 
har vist mig denne tillid at tage mig i sin tjeneste. 
(1 Tim 1,12-17) 
 
28 Fre 
Du, der søger Gud, skal få nyt mod. For Herren hører på de fattige. 
(Sl 69,30-37) 
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29 Lør 
Herren siger til sin tjener: Jeg har kaldet dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden og 
gør dig til et lys for folkene. 
(Es 42,1-7) 
 
30 SØN 
Jesus sagde: Den, der giver jer et bæger vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig 
siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn. 
(Mark 9,38-48) 
 
Oktober 2018 
1 Man 
Herren siger: Jeg har ikke sagt til mit folk: Søg mig i tomheden! Jeg, herren, taler retfærd, 
fortæller, hvad der er ret. 
(Es 45,18-19) 
 
2 Tirs 
I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der 
kræver jer til regnskab for det håb, I har. 
(1 Pet 3,8-17) 
 
3 Ons 
Jesus sagde: Saml jer ikke skatte på jorden. Men saml jer skatte i himlen. For hvor din 
skat er, dér vil også dit hjerte være. 
(Matt 6,19-21) 
 
4 Tors 
Sankt Paulus skriver: Stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I 
bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. 
(Rom 6,8-14) 
 
5 Fre 
Du siger; “I skal søge mit ansigt!”. Herre, jeg søger dit ansigt. 
(Sl 27) 
 
6 Lør 
Paulus skriver: Alt tilhører jo jer. Men I tilhører Kristus, og Kristus Gud. 
(1 Kor 3,18-23) 
 
7 SØN 
Jesus sagde: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er 
deres. 
(Mark 10,2-16) 
 
8 Man 
Herre, du ser til de ydmyge. Selv om jeg vandrer i trængsler, holder du mig i live. 
(Sl 138) 
 
9 Tirs 
Jakob skriver: Gud giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser. 



 

C:\Users\bruger\Documents\_Nota - orginal.doc  Oprettet den 01-06-2006 23:41:00 

Side 14 af 22

(Jak 1,5-8) 
 
10 Ons 
Maria sagde: Herren har taget sig af sin tjener og husker på sin barmhjertighed – som han 
tilsagde vore fædre. 
(Luk 1,39-56) 
 
11 Tors 
D, der taler , skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud 
giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. 
(1 Pet 4,7-11) 
 
12 Fre 
Jesus sagde: Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. 
(Luk 6,27-35) 
 
13 Lør 
Dette siger Herren: Frygt ikke, min tjener, som jeg har udvalgt! For jeg udgyder vand over 
den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land; jeg udgyder min ånd over dit 
afkom. 
(Es 44,1-5) 
 
14 SØN 
Jesus sagde: Den, der forlader alle ting på grund af mig og på grund af evangeliet, får det 
hundrede gange igen nu i denne verden, tillige med forfølgelser, og evigt liv i den 
kommende verden. 
(Mark 10,17-30) 
 
15 Man 
Lad ikke troskab og sandhed slippe dig af hænde, bind dem om din hals, skriv dem på dit 
hjertes tavle 
(Ordsp 3,1-12) 
 
16 Tirs 
Gud har givet Kristus som hoved over alle ting til kirken; den er hans legeme, fylden af 
ham, der skaber hele sin fylde af alle. 
(Ef 1,15-23) 
 
17 Ons 
Paulus sagde: Husk på de ord, Herren Jesus selv sagde: “Det er saligere at give end at 
få.” 
(Apg 20,17-38) 
 
18 Tors ST. LUKAS 
Jesus sagde: Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende 
arbejdere ud til sin høst. 
(Luk 10,1-9) 
 
19 Fre 
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Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred I troen, så at I bliver rige I håbet ved 
Helligåndens kraft! 
(Rom 15,7-13) 
 
20 Lør 
Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse. 
(Sl 68,1-20) 
 
21 SØN 
Jesus sagde: Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og 
give sit liv som løsesum for mange. 
(Mark 10,35-45) 
 
22 Man 
Talrige folk skal drage af sted og sige: ”kom lad os drage op til Herrens bjerg, han skal 
vise os sine veje.” De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til 
vingårdsknive. 
(Mika 4,1-3) 
 
23 Tirs 
Vend tilbage til Gudfor han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og 
jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. 
(Es 55,6-11) 
 
24 Ons 
Jesus sagde: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres 
himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne 
over retfærdige og uretfærdige. 
(Matt 5,44-48) 
 
25 Tors 
Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft 
besøg af engle. 
(Hebr 13,1-8) 
 
26 Fre 
Paulus sagde: Jeg har kunnet vidne for store og små, at Kristus måtte lide, når han, den 
først opstandne fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. 
(Apg 26,1-23) 
 
27 Lør 
Jesus sagde til sine disciple: Tro på lyset, så kan I blive lysets børn. 
(Joh 12,35-36) 
 
28 SØN 
Jesus spurgte en blind mand: ”Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?” Den blinde 
svarede ham: “Rabbuni, at jeg må kunne se.” Jesus sagde til ham: ”Gå bort, din tro har 
frelst dig.” 
(Mark 10,46-52) 
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29 Man 
I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og 
han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen. 
(Hebr 11,8-16) 
 
30 Tirs 
Lovet være Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i 
trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. 
(2 Kor 1,3-7) 
 
31 Ons 
Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. 
(Ordsp 4,23) 
 
November 2018 
1 Tors ALLE HELGEN 
Før verden blev grundlagt, har Gud i Kristus udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for 
hans ansigt i kærlighed. 
(Ef 1,3-14) 
 
2 Fre 
Jesus sagde til Johannes Døberens disciple: Gå hen og fortæl, hvad I hører og ser: Blinde 
ser, og lamme går, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige.  
(Matt 11,2-11) 
 
3 Lør 
Må Gud styrke jer i det indre menneske ved hans ånd, så Jesus ved troen må bo i jeres 
hjerter. 
(Ef 3,14-21) 
 
4 SØN 
Jesus sagde: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele 
dit sind og af hele din styrke. Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er 
større end disse. 
(Mark 12,28-34) 
 
5 Man 
Du forvandler min klage til dans. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør; Herre min Gud, 
for evigt vil jeg takke dig. 
(Sl 30) 
 
6 Tirs 
Jeus sagde: Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger 
ikke , hvad det ejer, selvom der har overflod. 
(Luk 12,13-21) 
 
7 Ons 
I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. 
(Luk 6,12-19) 
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8 Tors 
Jesus sagde: Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i 
himlene ser altid min himmelske faders ansigt. 
(Matt 18,1-10) 
 
9 Fre 
Fra Esajas’ Bog: For mit folks skyld vil jeg ikke være tavs, før dets ret bryder frem som et 
lysskær. 
(Es 62,1-5) 
 
10 Lør 
Paulus skriver: Kristus er opstået fra de døde. For ligesom alle dør med Adam, skal også 
alle gøres levende med Kristus. 
(1 Kor 15,12-28) 
 
11 SØN 
Jesus så en fattig enke give to småmønter i tempelblokken. Jesus kaldte discipline hen og 
sagde til dem: “Sandelig siger jeg jer; denne fattige enke har givet mere end alle de andre. 
For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun 
havde.  
(Mark 12,41-44) 
 
12 Man 
Stol altid på Gud. Udøs jeres hjerte for Ham. 
(Sl 62) 
 
13 Tirs 
Herren siger: Den fremmede, der har sluttet sig til Herren, skal ikke sige: ”Herren vil 
udskille mig fra sit folk”. For alle dem, der tjener herren og elsker hans navn, dem fører jeg 
til mit hellige bjerg og jeg giver dem glæde. 
(Es 56,1-7) 
 
14 Ons 
Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit 
ord og helbredte alle de syge 
(Matt 8,5-17) 
 
15 Tors 
Herren er god, et værn på nødens dag; han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham, 
når vandfloden bruser frem. 
(Nah 1,7-8) 
 
16 Fre 
I Kristus har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. 
(Ef 1,1-10) 
 
17 Lør 
Jesus sagde: Jeg skal forkynde evangeliet om Guds rige; det er derfor, jeg er blevet 
udsendt. 
(Luk 4,42-44) 
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18 SØN 
Jesus sagde: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. 
(Mark 13,24-32) 
 
19 Man 
Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens 
klæder. 
(Es 61,10-11) 
 
20 Tirs 
Da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, og han sagde til ham: 
”Følg mig!” Og han rejste sig og fulgte ham. 
(Matt 9,9-13) 
 
21 Ons 
I skal altid bede i Ånden og være udholdende i forbøn for alle Guds folk. 
(Ef 6,18-20) 
 
22 Tors 
Jesus sagde: Jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans 
vilje, som har sendt mig. 
(Joh 6,35-40) 
 
23 Fre 
I fortiden har Gud talt til fædrene gennem profeterne på mangfoldige måder. Men nu ved 
dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. 
(Hebr 1,1-14) 
 
24 Lør 
Dette er, hvad I skal gøre:Tal sandhed med hinanden! Fæld redelige domme i porten, 
domme, der skaber tryghed. 
(Zak 8,16-23) 
 
25 SØN 
Jesus sagde til Pilatus: Derfor er jeg født og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal 
vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. 
(Joh 18,33-37) 
 
26 Man 
Gud siger: Jeg fik mit folk kært, da de endnu var unge. Jeg holdt dem i menneskebånd, i 
kærlighedens tøjler. 
(Hos 11,1-9) 
 
27 Tirs 
Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet, lovsyng og ophøj ham til evig tid. Hans 
trofasthed varer til evig tid. 
(Dan 3,51-90 (A,65-67)) 
 
28 Ons 
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På Sinajs bjerg sagde Gud: “Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af trællehuset. Du 
må ikke have andre guder end mig.” 
(2 Mos 20,1-21) 
 
29 Tors 
Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus Kristus op fra de døde, 
sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje. 
(Hebr 13,17-25) 
 
30 Fre ST. ANDREAS 
Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen; hans forordninger er retskafne, de glæder 
hjertet. 
(Sl 19) 
 
December 2018 
1 Lør 
Gengæld ikke ondt med ondt. Søg freden og stræb efter den. 
(1 Pet 3,8-12) 
 
2 SØN ADVENT 
Jesus sagde: Våg altid og bed. 
(Luk 21,25-36) 
 
3 Man 
Jesus sagde til kvinden, han havde helbredt: Dine synder er tilgivet. 
(Luk 8,43-48) 
 
4 Tirs 
I Kristus blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet 
på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendoms folk. 
(Ef 1,1-14) 
 
5 Ons 
Jesus tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene 
og gav disciplene dem, og de delte ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte. 
(Matt 14,13-21) 
 
6 Tors 
Johannes Døberen sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Han skal 
blive større, jeg skal blive mindre. 
(Joh 3,22-30) 
 
7 Fre 
Jesus sagde til sine disciple: Man vil forfølge jer på grund af mit navn. Det vil give jer 
lejlighed til at aflægge vidnesbyrd. 
(Luk 21,5-19) 
 
8 Lør 
Englen sagde til Maria: Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive 
med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. 
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(Luk 1,26-38) 
 
9 SØN 
Johannes døberen kom, som det står skrevet i Esajas: Der er en, der råber i ørkenen: 
”Ban Herrens vej, gør hans stier jævne.  
(Luk 3,1-6) 
 
10 Man 
Jeg spejder efter Herren, jeg venter på min frelses Gud. Jeg bor i mørke, men Herren er 
mit lys. 
(Mika 7,7-8) 
 
11 Tirs 
Gud, du er min Gud, min sjæl tørster efter dig, min krop længes efter dig. Din troskab er 
bedre end livet. 
(Sl 63) 
 
12 Ons 
Herren gik foran dem i ørkenen, om dagen i en skysøjle, for at føre dem på vejen, og om 
natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. 
(2 Mos 13,17-22) 
 
13 Tors 
Jeremias sagde: Herre, du kender mig og ser mig, du ransager mit hjerte. 
(Jer 12,1-3a) 
 
14 Fre 
Vogt dit folk, dem som bor alene i skoven, de skal græsse som i fortids dage. 
(Mika 7,14-20) 
 
15 Lør 
Gud skabte mennesket til uforgængelighed og gjorde det til et billede af hans eget væsen. 
(Visd 2,1.12—3,1) 
 
16 SØN 
Johannes Døberen sagde: Jeg døber jer med vand; så kommer han, som er stærkere end 
jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden. 
(Luk 3,15-22) 
 
17 Man 
Herre, du kommer dem i møde, der med glæde handler retfærdigt, som husker dig på dine 
veje. 
(Es 64,3-7) 
 
18 Tirs 
Hos dig, Herre, er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. 
(Sl 36) 
 
19 Ons 
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Fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren, og jeg helbreder 
dem. 
(Es 57,14-19) 
 
20 Tors 
Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. 
(Gal 5,16-26) 
 
21 Fre 
Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi 
forløsningen, syndernes forladelse. 
(Kol 1,9-14) 
 
22 Lør 
Den blandt jer, der frygter Herren. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på 
Herrens navn og støtte sig til sin Gud. 
(Es 50,10) 
 
23 SØN 
Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med 
Helligånden og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs 
frugt!” 
(Luk 1,39-45) 
 
24 Man 
Paulus skriver: Hvad intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i 
folks hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret os 
ved Ånden. 
(1 Kor 2,1-9) 
 
25 Tirs JUL 
Herrens engel sagde til hyrderne: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som 
skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 
(Luk 2,1-20) 
 
26 Ons ST. STEFAN 
Jesus sagde: Når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller 
hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.For det er ikke 
jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer. 
(Matt 10,17-22) 
 
27 Tors ST. JOHANNES 
Livet blev åbenbaret, og vi har set det, og vidner om det. Vi forkynder for jer det evige liv, 
som var hos Faderen og blev åbenbaret for os. 
(1 Joh 1,1-4) 
 
28 Fre 
Paulus skriver: I skal have det samme sind, den samme kærlighed, med én sjæl og ét 
sind. Gør intet af selviskhed. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus 
Jesus. 
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(Fil 2,1-11) 
 
29 Lør 
Jesus sagde: Himmelen ligner en skat, der lå skjult I en mark; en mand fandt den, men 
holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer og køber den 
mark. 
(Matt 13,44-46) 
 
30 SØN 
Da Maria og Josef fandt drengen Jesus i templet, sagde han til dem: ”Hvorfor ledte I efter 
mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?” Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. 
(Luk 2,41-52) 
 
31 Man 
Gud udvalgte det, som er svagt i verden, for at gøre det stærke til skamme. Gud udvalgte 
det, som verden ser ned på og som ringeagtes. 
(1 Kor 1,26-31) 
 
 
 


