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Hvordan Gud skabte Israel, som sit hellige folk:

I. 1 Mos 1 – 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og 
træer, og menneskene

II. 1 Mos 12 – 50: Patriark-historien

III. 2 Mos 1 – 18: Guds folks befrielse, Udgangen af Egypten, 

IV. 2 Mos 19 – 4 Mos 10: Guds folk bliver et helligt folk gennem Guds 
pagt med sit folk med lovgivningen og gudstjenesten ved tabernaklet

V. 4 Mos 11 – 36: Vandringen til Kana’an

VI. 5 Mos 1 – 34: Moses’ afskedstale om løfteslandet

De 5 mosebøger
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1) Begyndelsen
� Guds velsignelse af skaberværket
� Guds fællesskab og hvile sammen med menneskene

2) Hoveddele
� Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
� Guds velsignelse af menneskeslægten

efter syndefaldet (2,4 – 11,32)
� Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)

3) Slutning

Nøglen til at forstå en bog…

1) Begyndelsen
� Guds velsignelse af skaberværket
� Guds fællesskab og hvile sammen med menneskene

2) Hoveddele
� Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
� Guds velsignelse af menneskeslægten

efter syndefaldet (2,4 – 11,32)
� Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)

3) Slutning
� Velsignelsen til Abrahams efterkommere (48 – 49)
� 1 Mos 50,20: ”I udtænkte ondt mod mig, men
Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, 
der nu er sket: holde mange mennesker i live.”

Nøglen til at forstå en bog…
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Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)

1 Mos 1,21-22: 
”Gud skabte de store havdyr og alle 
slags levende væsener, der rører 
sig og vrimler i vandet, og alle slags 
vingede fugle. Gud så, at det var 
godt. 
22 Og Gud velsignede dem og 
sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og 
opfyld vandet i havene! Og fuglene 
skal blive talrige på jorden!«

1 Mos 1,27-28:
”Gud skabte mennesket i sit billede; 
i Guds billede skabte han det, som 
mand og kvinde skabte han dem. 
28 Og Gud velsignede dem og 
sagde til dem: »Bliv frugtbare og 
talrige, opfyld jorden, og underlæg 
jer den; hersk over havets fisk, 
himlens fugle og alle dyr, der rører 
sig på jorden!«”

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
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1 Mos 1,5: ”Gud kaldte lyset dag, 
og mørket kaldte han nat. Så blev 
det aften, og det blev morgen, 
første dag.”

1 Mos 1,8: ”Gud kaldte hvælvingen 
himmel. Så blev det aften, og det 
blev morgen, anden dag.”
... … vers: 13, 19, 23
1 Mos 1,31: ”Gud så alt, hvad han 
havde skabt, og han så, hvor godt 
det var. Så blev det aften, og det 
blev morgen, den sjette dag. 

1 Mos 2,1-3: ”Således blev himlen 
og jorden og hele himlens hær 
fuldendt. 2 På den syvende dag var 
Gud færdig med det arbejde, han 
havde udført, og på den syvende 
dag hvilede han efter alt det 
arbejde, han havde udført. 3 Gud 
velsignede den syvende dag og 
helligede den, for på den dag 
hvilede han efter alt det arbejde, 
han havde udført, da han skabte.”

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)

1 Mos 1,5: ”Gud kaldte lyset dag, 
og mørket kaldte han nat. Så blev 
det aften, og det blev morgen, 
første dag.”

1 Mos 1,8: ”Gud kaldte hvælvingen 
himmel. Så blev det aften, og det 
blev morgen, anden dag.”
... … vers: 13, 19, 23
1 Mos 1,31: ”Gud så alt, hvad han 
havde skabt, og han så, hvor godt 
det var. Så blev det aften, og det 
blev morgen, den sjette dag. 

1 Mos 2,1-3: ”Således blev himlen 
og jorden og hele himlens hær 
fuldendt. 2 På den syvende dag var 
Gud færdig med det arbejde, han 
havde udført, og på den syvende 
dag hvilede han efter alt det 
arbejde, han havde udført. 
3 Gud velsignede den syvende dag 
og helligede den, for på den dag 
hvilede han efter alt det arbejde, 
han havde udført, da han skabte.”

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
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1 Mos 1,5: ”Gud kaldte lyset dag, 
og mørket kaldte han nat. Så blev 
det aften, og det blev morgen, 
første dag.”

1 Mos 1,8: ”Gud kaldte hvælvingen 
himmel. Så blev det aften, og det 
blev morgen, anden dag.”
... … vers: 13, 19, 23
1 Mos 1,31: ”Gud så alt, hvad han 
havde skabt, og han så, hvor godt 
det var. Så blev det aften, og det 
blev morgen, den sjette dag. 

1 Mos 2,1-3: ”Således blev himlen 
og jorden og hele himlens hær 
fuldendt. 2 På den syvende dag var 
Gud færdig med det arbejde, han 
havde udført, og på den syvende 
dag hvilede han efter alt det 
arbejde, han havde udført. 
3 Gud velsignede den syvende dag 
og helligede den, for på den dag 
hvilede han efter alt det arbejde, 
han havde udført, da han skabte.”

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)

1 Mos 1,5: ”Gud kaldte lyset dag, 
og mørket kaldte han nat. Så blev 
det aften, og det blev morgen, 
første dag.”

1 Mos 1,8: ”Gud kaldte hvælvingen 
himmel. Så blev det aften, og det 
blev morgen, anden dag.”
... … vers: 13, 19, 23
1 Mos 1,31: ”Gud så alt, hvad han 
havde skabt, og han så, hvor godt 
det var. Så blev det aften, og det 
blev morgen, den sjette dag. 

1 Mos 2,1-3: ”Således blev himlen 
og jorden og hele himlens hær 
fuldendt. 2 På den syvende dag 
var Gud færdig med det arbejde, 
han havde udført, og på den 
syvende dag hvilede han efter alt 
det arbejde, han havde udført. 
3 Gud velsignede den syvende dag 
og helligede den, for på den dag 
hvilede han efter alt det arbejde, 
han havde udført, da han skabte.”

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
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Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene
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Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

1 Mos 4,2: ”Jeg har skabt en 
mand ved Herrens hjælp.”

Grundtekst: ”Jeg har fået en 
mand, det er Herren.”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

- i familien
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Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

- i familien

1 Mos 4,15:
Men Herren sagde til ham: 
»Nej, hvis nogen slår Kain 
ihjel, skal det hævnes syv 
gange.« Og han satte et 
mærke på Kain, for at ingen, 
der mødte ham, skulle slå ham 
ihjel.

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

- i familien

1 Mos 4,25-26:
”Adam lå igen med sin kone, 
og hun fødte en søn og gav 
ham navnet Set. »For Gud har 
givet mig en anden søn i 
stedet for Abel, for ham slog 
Kain ihjel,« sagde hun. 26 
Også Set fik en søn; ham 
kaldte han Enosh. 
Dengang begyndte man at 
påkalde Herrens navn.”
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Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

- i familien

- i menneskeheden 
og jorden

1 Mos 6,5: ”Herren så, at 
menneskenes ondskab var 
stor på jorden, og at alt, hvad 
de ville og planlagde dagen 
lang, kun var ondt.” 

1 Mos 6,11–12: ”Jorden var 
fordærvet og fyldt med vold
for øjnene af Gud. 12 Gud så, 
at jorden var fordærvet, fordi 
alle mennesker på jorden 
handlede fordærveligt.

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

- i familien

- i menneskeheden 
og jorden

1 Mos 9,1: ”Gud velsignede
Noa og hans sønner og sagde 
til dem: »Bliv frugtbare og 
talrige, og opfyld jorden.”
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Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

- i familien

- i menneskeheden 
og jorden

- menneskeheden
vil selv være Gud

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Syndefaldets ødelæggende 
konsekvenser…

- Gud og menneskene

- i familien

- i menneskeheden 
og jorden

- menneskeheden
vil selv være Gud

1 Mos 11,4: ”Så sagde de: 
»Lad os bygge en by med et 
tårn, som når op til himlen, og 
skabe os et navn, for at vi 
ikke skal blive spredt ud over 
hele jorden.«” 
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Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)

1 Mos 12,2-3: 
”Jeg vil gøre dig til et stort folk og 
velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn 
stort, og du skal være en 
velsignelse. 3 Jeg vil velsigne dem, 
der velsigner dig, og den, der 
forbander dig, vil jeg forbande. 
I dig skal alle jordens slægter 
velsignes.«” 

1 Mos 12,7: "Jeg vil give dine 
efterkommere dette land".

1 Mos 1,27-28:
”Gud skabte mennesket i sit billede; 
i Guds billede skabte han det, som 
mand og kvinde skabte han dem. 
28 Og Gud velsignede dem og 
sagde til dem: »Bliv frugtbare og 
talrige, opfyld jorden, og underlæg 
jer den; hersk over havets fisk, 
himlens fugle og alle dyr, der rører 
sig på jorden!«”

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)
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� 1 Mos 12 - 23: Guds gentagende løfter Abraham

� 1 Mos 24 – 26: Gud velsigner og lægger til rette for at Isak får en kone

� 1 Mos 27 – 50: Guds nåde mod Jakob

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)

� 1 Mos 12 - 23: Guds gentagende løfter Abraham

� 1 Mos 24 – 26: Gud velsigner og lægger til rette for at Isak får en kone

� 1 Mos 27 – 50: Guds nåde mod Jakob
� ”Israel” = ‘en der har kæmpet med Gud, og sejret!’

Hos 12,5: ”Han kæmpede med englen og sejrede; 
han græd og bad ham om nåde.”

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)
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1 Mos 37,3-4: 
”Israel elskede Josef mest af alle 
sine sønner, for han havde fået ham 
i sin alderdom. Han lod en lang 
ærmekjortel lave til ham. 4 Da hans 
brødre så, at deres far elskede ham 
mest af alle brødrene, kom de til at 
hade ham og kunne ikke tale 
venligt til ham.”

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)

1 Mos 39,2-5 + 21-23:
”Herren var med Josef, så han 
havde lykken med sig. Han var i sin 
egyptiske herres hus,3 og da hans 
herre så, at Herren var med ham, 
og at Herren lod alt, hvad han 
gjorde, lykkes, 4 fattede han velvilje 
for Josef, og Josef kom i hans 
tjeneste. Han satte ham til at styre 
sit hus og gav ham ansvar for alt, 
hvad han ejede. 5 Fra det øjeblik 
han satte ham til at styre sit hus og 
alt, hvad han ejede, velsignede 
Herren egypterens hus for Josefs

skyld. Herrens velsignelse kom 
over alt, hvad han ejede inde og 
ude. (...) Men Herren var med 
Josef og viste ham godhed og lod 
ham finde yndest i arrestforvarerens 
øjne. 22 Arrestforvareren gav Josef 
ansvaret for alle fangerne i fæng-
slet, så det var ham, der gjorde alt, 
hvad der skulle gøres. 23 Arrest-
forvareren tog sig ikke af noget af 
det, Josef havde fået ansvaret for; 
det var, fordi Herren var med 
Josef, og det, han gjorde, lod 
Herren lykkes.

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)
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1 Mos 50,18-20:
Hans brødre gik til ham, faldt ned 
for ham og sagde: »Vi vil være dine 
trælle.« 
19 Men Josef svarede dem: »Frygt 
ikke! Er jeg i Guds sted? 
20 I udtænkte ondt mod mig, men 
Gud vendte det til det gode. 
Han ville gøre det, der nu er sket: 
holde mange mennesker i live. 

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)



26-08-2016

15

Joh 5,46:
”Havde I troet Moses, 
ville I have troet mig; 
for det var mig, han skrev om.”

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
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Kol 1,16: ”I ham blev alting skabt i 
himlene og på jorden, det synlige 
og det usynlige, troner og herskere, 
magter og myndigheder. Ved ham
og til ham er alting skabt.

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)

Kol 1,16: ”I ham blev alting skabt i 
himlene og på jorden, det synlige 
og det usynlige, troner og herskere, 
magter og myndigheder. Ved ham
og til ham er alting skabt.

Ef 1,3: ”Lovet være Gud, vor Herre 
Jesu Kristi fader, som i Kristus
har velsignet os med al himlens 
åndelige velsignelse.

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
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Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)

1 Mos 2,15: ”Gud Herren tog 
mennesket og satte ham i Edens 
have, for at han skulle dyrke og 
vogte den.”

1 Mos 2,16-17: ”Men Gud Herren 
gav mennesket den befaling: »Du 
må spise af alle træerne i haven. 
17 Men træet til kundskab om godt 
og ondt må du ikke spise af, for den 
dag du spiser af det, skal du dø!«

1 Mos 2,18: ”Gud Herren sagde: 
»Det er ikke godt, at mennesket er 
alene. Jeg vil skabe en hjælper, der 

svarer til ham.«”

1 Mos 3,1: ”Slangen … spurgte 
kvinden: »Har Gud virkelig sagt,…”

1 Mos 3,6: ”… Hun gav den også til 
sin mand, der var hos hende, og 
han spiste.”

1 Mos 3,17: ”Til Adam sagde han: 
»Fordi du lyttede til din kvinde og 
spiste af det træ, jeg forbød dig at 
spise af, skal agerjorden være 
forbandet for din skyld; med møje 
skal du skaffe dig føden alle dine 
dage.”

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)
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Ef 5,21ff:

21 I skal underordne jer under 
hinanden i ærefrygt for Kristus,
22 I hustruer under jeres mænd 
som under Herren (…)

25 Mænd, elsk jeres hustruer, 
ligesom Kristus har elsket kirken 
og givet sig hen for den (…)

32 Dette rummer en stor 
hemmelighed – jeg sigter 
til Kristus og kirken.

Guds velsignelse af skaberværket (1,1 – 2,3)

1 Mos 2,17: ”Men træet til 
kundskab om godt og ondt må du 
ikke spise af, for den dag du spiser 
af det, skal du dø!”

1 Mos 3,24: ”Han jog mennesket 
ud, og øst for Edens have anbragte 
han keruberne og det lynende 
flammesværd til at vogte vejen til 
livets træ.”

1 Mos 3,15: ”Hendes afkom skal 
knuse sit hoved, og du skal bide 
hendes afkom i hælen.”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)
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Åb 13,8: 
”Og alle, der bor på jorden, 
vil tilbede det, 
enhver, hvis navn ikke, 
fra verden blev grundlagt,
står skrevet i livets bog, 
det slagtede lams bog.”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

Åb 13,8: 
”Og alle, der bor på jorden, 
vil tilbede det, 
enhver, hvis navn ikke, 
fra verden blev grundlagt,
står skrevet i livets bog, 
det slagtede lams bog.”

Jf. Norsk studiebibel: 
”Alle som bor på jorden, 
skal tilbede det, 
hver den som ikke har fået sit navn 
skrevet i livets bog 
hos Lammet, som er slagtet 
fra verdens grundvold blev lagt.”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)
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1 Mos 2,17: ”Men træet 
til kundskab om godt og 
ondt må du ikke spise af, 
for den dag du spiser af 
det, skal du dø!”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

1 Mos 2,17: ”Men træet 
til kundskab om godt og 
ondt må du ikke spise af, 
for den dag du spiser af 
det, skal du dø!”

1 Mos 5,1: ”Dette er 
Adams slægtsbog”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)
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1 Mos 2,17: ”Men træet 
til kundskab om godt og 
ondt må du ikke spise af, 
for den dag du spiser af 
det, skal du dø!”

1 Mos 5,1: ”Dette er 
Adams slægtsbog”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

1 Mos 2,17: ”Men træet 
til kundskab om godt og 
ondt må du ikke spise af, 
for den dag du spiser af 
det, skal du dø!”

1 Mos 5,1: ”Dette er 
Adams slægtsbog…

5,31: ”Da Noa var 500 år,
fik han Sem, Kam og 
Jafet.”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)
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1 Mos 2,17: ”Men træet 
til kundskab om godt og 
ondt må du ikke spise af, 
for den dag du spiser af 
det, skal du dø!”

1 Mos 5,1: ”Dette er 
Adams slægtsbog…

5,31: ”Da Noa var 500 år,
fik han Sem, Kam og 
Jafet.”

”Noa” = ‘trøst’

1 Mos 6,8: ”Men Noa fandt nåde
for Herrens øjne.”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)

1 Mos 2,17: ”Men træet 
til kundskab om godt og 
ondt må du ikke spise af, 
for den dag du spiser af 
det, skal du dø!”

1 Mos 5,1: ”Dette er 
Adams slægtsbog…

5,31: ”Da Noa var 500 år,
fik han Sem, Kam og 
Jafet.”

”Noa” = ‘trøst’

1 Mos 6,8: ”Men Noa fandt nåde
for Herrens øjne.”

Hebr 11,7: ”I tro fik Noa et varsel 
om det, som endnu ikke var at se, 
og byggede i sin gudfrygtighed en 
ark til frelse for sit hus; ved denne 
tro bragte han dom over verden og 
blev selv arving til retfærdigheden
af tro.”

Guds velsignelse af menneskeslægten
efter syndefaldet (2,4 – 11,32)



26-08-2016

23

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)

1 Mos 15,17-18: 
”Da solen var gået ned, og det var 
blevet bælgmørkt, kom en rygende 
ovn og en flammende fakkel til 
syne og bevægede sig frem 
mellem de overskårne dyr. 
18 Den dag sluttede Herren pagt 
med Abram. Han sagde: »Jeg giver 
dine efterkommere dette land…”

Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)
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1 Mos 12,2-3: ”Jeg vil gøre dig til et 
stort folk og velsigne dig. Jeg vil 
gøre dit navn stort, og du skal 
være en velsignelse. 3 Jeg vil 
velsigne dem, der velsigner dig, og 
den, der forbander dig, vil jeg 
forbande. I dig skal alle jordens 
slægter velsignes.”

1 Mos 22,18: ”Alle jordens folk 
skal velsigne sig i dit afkom, fordi 
du adlød mig.”

Abraham:
Den stedfortrædende modtager og giver af velsignelse

1 Mos 12,2-3: ”Jeg vil gøre dig til et 
stort folk og velsigne dig. Jeg vil 
gøre dit navn stort, og du skal 
være en velsignelse. 3 Jeg vil 
velsigne dem, der velsigner dig, og 
den, der forbander dig, vil jeg 
forbande. I dig skal alle jordens 
slægter velsignes.”

1 Mos 22,18: ”Alle jordens folk 
skal velsigne sig i dit afkom, fordi 
du adlød mig.”

Gal 3,8 + 16: ”… fik Abraham på 
forhånd det evangelium forkyndt: »I 
dig skal alle folkeslagene 
velsignes.«  (…) 
16: Det hedder ikke: »og til dine 
afkom« i flertal, men i ental: »og til 
dit afkom«, og det er Kristus.”

Gal 3,14: ”for at velsignelsen til 
Abraham kunne nå ud til 
hedningerne i Kristus Jesus, og vi 
ved troen kunne få Ånden, der var 
lovet os.”

Abraham:
Den stedfortrædende modtager og giver af velsignelse
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1 Mos 22,1-2: ”Senere skete det, at 
Gud satte Abraham på prøve. Han 
sagde: »Abraham!« og da Abraham 
svarede ja, 2 sagde han: »Tag Isak, 
din eneste søn, ham du elsker, og 
begiv dig til Morija-landet. Dér skal 
du bringe ham som brændoffer
på det bjerg, jeg giver dig besked 
om.«”

Isak
Den stedfortrædende ofring 

1 Mos 22,1-2: ”Senere skete det, at 
Gud satte Abraham på prøve. Han 
sagde: »Abraham!« og da Abraham 
svarede ja, 2 sagde han: »Tag Isak, 
din eneste søn, ham du elsker, og 
begiv dig til Morija-landet. Dér skal 
du bringe ham som brændoffer
på det bjerg, jeg giver dig besked 
om.«”

Joh 8,56: ”Abraham, jeres fader, 
jublede over at skulle se min dag, 
og han fik den at se og glædede 
sig.”

Isak
Den stedfortrædende ofring 
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1 Mos 22,1-2: ”Senere skete det, at 
Gud satte Abraham på prøve. Han 
sagde: »Abraham!« og da Abraham 
svarede ja, 2 sagde han: »Tag Isak, 
din eneste søn, ham du elsker, og 
begiv dig til Morija-landet. Dér skal 
du bringe ham som brændoffer
på det bjerg, jeg giver dig besked 
om.«”

Joh 8,56: ”Abraham, jeres fader, 
jublede over at skulle se min dag, 
og han fik den at se og glædede 
sig.”

Hebr 9,26-28: ”Men nu er han trådt 
frem én gang for alle ved tidernes 
ende for at udslette synden ved sit 
offer. 27 Og ligesom det er 
menneskenes lod at dø én gang og 
derefter dømmes, 28 sådan er 
Kristus ofret én gang for at bære 
manges synder og vil anden gang 
komme til syne, ikke for syndens 
skyld, men for at frelse dem, som 
venter på ham.”

Isak
Den stedfortrædende ofring 

Jakob, den stedfortrædende smerte, kamp og sejr 
for at vinde afkom og fred for sit afkom!
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Hos 12,5: ”Han kæmpede med 
englen og sejrede; han græd og 
bad ham om nåde.”

Jakob, den stedfortrædende smerte, kamp og sejr 
for at vinde afkom og fred for sit afkom!

Hos 12,5: ”Han kæmpede med 
englen og sejrede; han græd og 
bad ham om nåde.”

Hebr 2,9-10: ”men vi ser Jesus, 
som kun en kort tid var blevet gjort 
ringere end engle, for sin lidelses
og døds skyld kronet med herlighed 
og ære, for at det ved Guds nåde 
skulle komme alle til gode, at han 
havde smagt døden. 
10 For når Gud, for hvis skyld alle 
ting og ved hvem alle ting er til, ville 
føre mange sønner til herlighed, 
måtte han føre banebryderen for 
deres frelse til målet gennem 
lidelser.”

Jakob, den stedfortrædende smerte, kamp og sejr 
for at vinde afkom og fred for sit afkom!
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1 Mos 45,7-8: ”Men Gud sendte 
mig i forvejen for at holde jer i live
som en rest i landet og lade jer 
overleve i stort antal. 
8 Det er ikke jer, der har sendt mig 
hertil, men Gud. Han har gjort mig til 
fader for Farao og til herre over 
hele hans hus og til hersker i hele 
Egypten.”

Josef
Den stedfortrædende ophøjelse og fortjeneste

1 Mos 45,7-8: ”Men Gud sendte 
mig i forvejen for at holde jer i live
som en rest i landet og lade jer 
overleve i stort antal. 
8 Det er ikke jer, der har sendt mig 
hertil, men Gud. Han har gjort mig til 
fader for Farao og til herre over 
hele hans hus og til hersker i hele 
Egypten.”

Apg 5,29-31: ”Peter og apostlene 
svarede: »Man bør adlyde Gud 
mere end mennesker. 30 Vore 
fædres Gud har oprejst Jesus, som 
I dræbte ved at hænge ham på et 
træ. 31 Ham har Gud ophøjet til 
fyrste og frelser ved sin højre hånd 
for at give Israel omvendelse og 
syndsforladelse.” 

Josef
Den stedfortrædende ophøjelse og fortjeneste
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Guds velsignelse af Abraham (12 – 50)

”Nåde over nåde”
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Joh 1,16-18: ”Af hans fylde har 
vi alle modtaget, 
og det nåde over nåde; 

17 for loven blev givet ved 
Moses, nåden og sandheden 
kom ved Jesus Kristus.”

”Nåde over nåde”

Joh 1,16-18: ”Af hans fylde har 
vi alle modtaget, 
og det nåde over nåde; 

17 for loven* blev givet ved 
Moses, nåden og sandheden 
kom ved Jesus Kristus.”

*De 5 mosebøger

”Nåde over nåde”
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Joh 1,16-18: ”Af hans fylde har 
vi alle modtaget, 
og det nåde over nåde…”

Joh 1,45: ”Ham, som Moses 
har skrevet om i loven, og 
ligeså profeterne, ham har vi 
mødt, Jesus, Josefs søn, fra 
Nazareth.” 

Joh 5,46: ”Havde I troet Moses, 
ville I have troet mig; 
for det var mig, han skrev om.”

”Nåde over nåde”


