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Januar 2018 
1 Man 
Hyrderne skyndte sig til Bethlehem og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. 
Da de så barnet, fortalte de, havd der var blevet sagt til dem om dette barn og vendte tilbage og 
priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set. 
(Luk 2,16-21) 
 
2 Tirs 
Paulus skriver: Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at 
åbenbare sin søn for mig. 
(Gal 1,11-24) 
 
3 Ons 
Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så hans herlighed. 
(Joh 1,9-18) 
 
4 Tors 
Jesus Kristus satte sit liv til for os, så skylder vi også at sætte livet til for hinanden. 
(1 Joh 3,16-20) 
 
5 Fre 
Jeg vil råbe til Gud, og han skal frelse mig. Morgen, middag og aften vil jeg klage og stønne, og han 
skal høre mig.  
(Sl 55,17-19) 
 
6 Lør HELLIG TRE KONGERS DAG 
Herren, din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. 
(5 Mos 31,1-8) 
 
7 SØN 
Da de vise mænd så stjernene, var deres glæde meget stor. Og da de gik ind i huset og så barnet hos 
dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. 
(Matt 2,1-12) 
 
8 Man 
Guds visdom ledte de retfærdige ad lige stier og viste dem Guds riges virkelighed. 
(Visd 10,9-14) 
 
9 Tirs 
Retfærdiges frelse kommer fra Herren, han er deres værn, når nøden kommer. 
(Sl 37,27-40) 
 
10 Ons 
Peter sagde: Det er det ord, Gud sendte, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus; han er alles Herre. 
(Apg 10,34-43) 
 
11 Tors 
Jesus Kristus, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden uden mål. 
(Joh 3,22-36) 
 
12 Fre 
Ingen har nogensinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er 
blevet hans tolk. 
(Joh 1,14-18) 
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13 Lør 
Johannes Døberen sagde om Jesus: Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, 
for han var til før mig. 
(Joh 1,29-34) 
 
14 SØN 
Jesus spurgte sine første disciple: “Hvad vil I?” De svarede: ”Rabbi, hvor bor du?” Han sagde til 
dem: ”Kom og se!” 
(Joh 1,35-42) 
 
15 Man 
Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren 
løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. 
(4 Mos 6,22-27) 
 
16 Tirs 
Jesus sagde til en kvinde, han havde helbredt: »Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.« 
(Matt 9,18-26) 
 
17 Ons 
Herrens tjener bar vore lidelser. Ved hans sår blev vi helbredt. 
(Es 53,1-5) 
 
18 Tors 
Syng en ny sang for Herren. Pris hans navn. Forkynd hans frelse dag efter dag. Fortæl om hans 
herlighed blandt folkene. 
(Sl 96) 
 
19 Fre 
Den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham. 
(1 Kor 6,12-20) 
 
20 Lør 
Takket være Kristus tror I på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres 
tro også er håb til Gud. 
(1 Pet 1,13-21) 
 
21 SØN 
Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i 
søen; for de var fiskere. Han sagde til dem: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til 
menneskefiskere.” 
(Mark 1,16-20) 
 
22 Man 
For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, er det også med Kristus. For vi er 
alle blevet døbt med en ånd til at være ét legeme. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. 
(1 Kor 12,12-27) 
 
23 Tirs 
Dine lovbud er blevet mine sange. Om natten husker jeg på dit navn, Herre. 
(Sl 119,49-56) 
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24 Ons 
Paulus skriver: At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til 
det. 
(1 Kor 9,16-23) 
 
25 Tors 
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke 
skal fortabes, men have evigt liv. 
(Joh 3,13-17) 
 
26 Fre 
Således taler Herren: Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor, det barn, hun fødte? 
Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. 
(Es 49,13-15) 
 
27 Lør 
Herren er min klippe, min borg. Jeg råber til Herren, den lovpriste og bliver frelst. 
(2 Sam 22,1-20) 
 
28 SØN 
Jesus underviste i synagogen. Og folk blev slået af forundring over hans lære; for han lærte dem 
som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. 
(Mark 1,21-28) 
 
29 Man 
Herren siger: I skal blive en velsignelse, når jeg frelser jer. Frygt ikke! 
(Zak 8,11-17) 
 
30 Tirs 
Du, Herre, er vor fader, Vor Løskøber. Du kommer den I mode, der med glæde handler retfærdigt, 
som husker på dine veje. 
(Es 63,16b—64,3-7) 
 
31 Ons 
Jeg priser dit navn for din godhed og troskab: du gav mig styrke. 
(Sl 138) 
 
Februar 2018 
1 Tors 
Kærligheden til Gud er at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge. 
(1 Joh 5,1-4) 
 
2 Fre HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET 
Simeon tog barnet Jesus i sine arme og lovpriste Gud: Mine øjne har set din frelse, som du har 
beredt for alle folk: et lys til åbenbaring for folkene. 
(Luk 2,22-32) 
 
3 Lør 
Eli sagde til barnet Samuel: Hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige: ”Tal, Herre, din tjener 
hører!” 
(1 Sam 3,1-18) 
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4 SØN 
Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort til et øde sted og bad 
dér. Da disciplene fandt ham, sagde han til dem: ”Lad os gå til landsbyerne heromkring, så jeg også 
kan bede dér.” 
(Mark 1,29-39) 
 
5 Man 
Due r min lampe Herre, du spreder lys I mit mørke. Ved din hjælp stormer jeg volde, ved min Guds 
hjælp springer jeg over mure. 
(2 Sam 22,21-31) 
 
6 Tirs 
De, som retter blikket mod Gud, stråler af glæde, deres ansigter skal ikke forgræmmes. 
(Sl 34) 
 
7 Ons 
Det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. 
(Fil 2,12-16) 
 
8 Tors 
Der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig 
selv som løsesum for alle. 
(1 Tim 2,1-8) 
 
9 Fre 
Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv. 
(Joh 3,22-36) 
 
10 Lør 
Esajas siger: I, der ligger i jorden, skal vågne og juble. Dine døde bliver leende. 
(Es 26,19) 
 
11 SØN 
En spedalsk kom hen til jesus og sagde: ”Hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Jesus ynkedes over 
ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: ”Jeg vil, bliv ren.” 
(Mark 1,40-45) 
 
12 Man 
Paulus skriver: Så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de 
hensovede sammen med ham. 
(1 Thes 4,13-18) 
 
13 Tirs 
Paulus skriver: Må Kristus nu som altid blive forherliget i mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller 
dø. Thi, for mig er livet Kristus. 
(Fil 1,20-26) 
 
14 Ons ASKEONSDAG 
Jesus sagde: Nogle tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, 
hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. 
(Matt 6,7-15) 
 
15 Tors 
Jesus sagde: Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. (Matt 5,1-12) 
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16 Fre 
Forud for hans fremtræden havde Johannes prædiket omvendelsesdåb for hele Israels folk. 
(Apg 13,22-26) 
 
17 Lør 
Jesus sagde til sine disciple: Lad os gå til landsbyerne heromkring, så jeg også kan prædike dér. 
(Mark 1,35-39) 
 
18 SØN 
Jesus kom til Galilæa og prædikede Guds evangelium: ”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; 
omvend jer og tro på evangeliet” 
(Mark 1,12-15) 
 
19 Man 
Moses sagde. Gud er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette. 
(5 Mos 32,1-4) 
 
20 Tirs 
Jesus sagde i en lignelse: De, der bliver sået i god jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det 
og bærer frugt. 
(Mark 4,1-9.13-20) 
 
21 Ons 
Du har reddet mit liv fra døden, så jeg kan vandre for Guds ansigt i livets lys. 
(Sl 56) 
 
22 Tors 
Paulus skriver: I kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegaver, forkynder jeg 
evangeliet om Kristi uransalige rigdom for nationerne. 
(Ef 3,1-12) 
 
23 Fre 
Paulus skriver: Kristus Jesus var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja.  
(2 Kor 1,18-22) 
 
24 Lør 
Paulus skriver: Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. 
(Kol 3,12-21) 
 
25 SØN 
Jesus blev forvandlet for øjnene af sine disciple. Og en sky overskyggede dem, og der lød en røst 
fra himlen: ”Det er min elskede søn. Hør ham.” 
(Mark 9,2-10) 
 
26 Man 
Zakarias profeterede: Lovet være Herren, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os 
ved frelsens horn, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. 
(Luk 1,67-79) 
 
27 Tirs 
Vi er i den Sande, i hans søn Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. 
(1 Joh 5,18-21) 
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28 Ons 
Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Led mig ad evigheds vej! 
(Sl 139) 
 
Marts 2018 
1 Tors 
Paulus skriver: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger 
forude; jeg jager mod målet. 
(Fil 3,12-21) 
 
2 Fre 
Jesus Kristus , vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde. Han elsker os og har løst os fra 
vore syndr. 
(Åb 1,1-8) 
 
3 Lør 
Herren er trofast, han vil styrke jer og bevare jer fra det onde. 
(2 Thes 3,1-5) 
 
4 SØN 
Vi prædiker Kristus som korsfæstet, en dårskab for folkene, men for dem, der er kaldet, prædiker vi 
Kristus som Guds kraft og Guds visdom. 
(1 Kor 1,22-25) 
 
5 Man 
Gud gjorde os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus. 
(Ef 2,1-10) 
 
6 Tirs 
Jesus kaldte dem til sig, som han selv ville, Han valgte tolv, for at de skulle være sammen med ham, 
og for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmoner. 
(Mark 3,13-19) 
 
7 Ons 
Men Herren venter på at vise jer nåde; for Herren er rettens Gud. Lykkelig hver den, der venter på 
ham! 
(Es 30,18-21) 
 
8 Tors 
Gud siger til sit folk: Jeg samler jer fra de lande, hvor I blev spredt, og jeg viser min hellighed på jer 
for øjnene af folkene. 
(Ez 20,40-44) 
 
9 Fre 
Peter skriver: I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og 
blivende ord. 
(1 Pet 1,22-25) 
 
10 Lør 
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) 
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11 SØN 
Jesus sagde til den blinde mand, han havde helbredt: ”Tror du på Menneskesønnen?” Han spurgte: 
»Hvem er det, Herre, så jeg kan tro på ham?« Jesus sagde til ham: »Du har set ham; det er ham, der 
taler med dig.«  
(Joh 9,1-41) 
 
12 Man 
Herren siger: Frygt ikke min tjener, som jeg har udvalgt. Jeg udgyder min ånd over dit afkom. 
(Es 44,1-4) 
 
13 Tirs 
Maria sagde: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! 
(Luk 1,46-55) 
 
14 Ons 
Paulus skriver om de første kristne menigheder: Under stor prøvelse og trængsel er deres 
overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. 
(2 Kor 8,1-4) 
 
15 Tors 
Herren siger: Jeg ønsker ikke nogens død. Vend om, så skal I leve. 
(Ez 18,21-32) 
 
16 Fre 
Gud Herren er min hjælper, hvem vil dømme mig skyldig? 
(Es 50,7-9) 
 
17 Lør 
Stå imod Djævelen, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden 
(1 Pet 5,5-11) 
 
18 SØN 
Jesus sagde: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tro på mig, skal leve, om end han dør. 
(Joh 11,1-45) 
 
19 Man ST. JOSEF 
Paulus skriver: Med håb imod håb var Abraham fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har 
han også magt til at gøre. 
(Rom 4,18-25) 
 
20 Tirs 
Herren støtter alle, der falder, og rejser alle de nedbøjede. 
(Sl 145) 
 
21 Ons 
Jesus sagde: De raske har ikke brug for læge, det har de syge, Jeg er ikke kommet for at kalde 
retfærdige, men syndere til omvendelse. 
(Luk 5,29-32) 
 
22 Tors 
Paulus skriver: Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. 
(1 Kor 1,1-9) 
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23 Fre 
Herren siger: De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil ikke vende mig fra dem, men 
handle godt imod dem. Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. 
(Jer 32,37-41) 
 
24 Lør 
Herren siger: Vend om til mig af hele jeres hjerte. Vend om til Herren, jeres Gud, for han er nådig 
og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. 
(Joel 2,12-13) 
 
25 SØN PALMESØNDAG 
Kristus Jesus tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Han ydmygede sig og blev lydig 
indtil døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle 
navne. 
(Fil 2,1-11) 
 
26 Man 
Jesus sagde: Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, 
skal redde det. 
(Matt 10,38-39) 
 
27 Tirs 
Kristus døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde 
og opstod for dem. 
(2 Kor 5,13-17) 
 
28 Ons 
Apostlen Paulus skriver: 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. 
(Rom 8,31-39) 
 
29 Tors 
Jesus sagde: Sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det 
ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. 
(Joh 12,20-30) 
 
30 Fre LANGFREDAG 
Kristus er vor fred. Han nedrev den mur af fjendskab, som skilte folkene, for ved korset at forsone 
dem med Gud.  
(Ef 2,13-18) 
 
31 Lør 
Kristus blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, og I den gik han også til de, der havde nægtet at 
tro, og prædikede for dem. 
(1 Pet 3,18-22) 
 
April 2018 
1 SØN PÅSKEDAG 
Da Jesu discipel gik ind I graven, så han og troede. 
(Joh 20,1-9) 
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2 Man 
Herren siger: De hjælpeløse og fattige søger vand, men der er ikke noget. Jeg, Herren, vil svare dem, 
jeg svigter dem ikke. Jeg lader floder strømme i det nøgne land, lader kilder springe i dalene. 
(Es 41,14-20) 
 
3 Tirs 
Den opstandne Kristus sagde til Maria Magdalene: Gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger 
op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. 
(Joh 20,11-18) 
 
4 Ons 
Jesus sagde: Lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres 
sjæle. 
(Matt 11,28-30) 
 
5 Tors 
Jesus sagde: Jeg gør intet af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som 
har sendt mig, er med mig. 
(Joh 8,28-36) 
 
6 Fre 
Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem ville da bestå? Men hos dig er der tilgivelse, jeg håber på 
Herren. 
(Sl 130) 
 
7 Lør 
I har iført jer det nye menneske, som fornyes i sin skabers billede. Her er der ikke forskel mellem 
mennesker, men Kristus er alt i alle. 
(Kol 3,8-11) 
 
8 SØN 
Den opstandne Kristus sagde til sine disciple: “Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, 
sender jeg også jer.” Så blæste han ånde i dem og sagde: ”Modtag Helligånden!” 
(Joh 20,19-23) 
 
9 Man 
Herren siger: jeg giver den udmattede at drikke og den hensygnende at spise. 
(Jer 31,23-25) 
 
10 Tirs 
Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! 
(Sl 51) 
 
11 Ons 
Jesus sagde til Djævelen: ”Du skal tilbede Herren, din Gud og tjene ham alene.” 
(Luk 4,1-13) 
 
12 Tors 
Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod 
hinanden og mod alle. 
(1 Thes 5,12-22) 
 
 
 



10 
 
13 Fre 
Paulus skriver: Vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herre Jesus Kristus som frelser. 
Stå således fast I Herren, mine kære.  
(Fil 3,17—4,1) 
 
14 Lør 
Ordet er dig ganske nær, I din mund og I dit hjerte, så du kan følge det. 
(5 Mos 30,11-14) 
 
15 SØN 
Den Opstandne Kristus sagde til apostlene: Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de 
døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for 
alle folkeslag. 
(Luk 24,35-48) 
 
16 Man 
Når jeg sagde: min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, Herre. 
(Sl 94,14-22) 
 
17 Tirs 
Jeg formaner jer, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer.Hold sammen i tanke og sind. 
(1 Kor 1,10-13) 
 
18 Ons 
Guds visdom er i al sin mangfoldighed nu gennem kirken sat i vœrk efter hans beslutning fra evige 
tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. 
(Ef 3,7-13) 
 
19 Tors 
Når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Kristus døde og blev levende igen, 
for at han skulle blive herre over både levende og døde. 
(Rom 14,7-15) 
 
20 Fre 
Jesus sagde: Enhver, som har forladt alt for mit navns skyld, får det hundredefold igen og arver 
evigt liv. 
(Matt 19,27-29) 
 
21 Lør 
Paulus skriver: Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje, så I kan være Guds 
børn og stråle som himmellys i verden. 
(Fil 2,12-18) 
 
22 SØN 
Jesus sagde: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. 
(Joh 10,11-15) 
 
23 Man 
Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. 
(Joh 1,1-18) 
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24 Tirs 
Paulus skriver: Jeg forkyndte jer ikke Guds hemmelighed med fremragende talekunst eller visdom, 
for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som 
korsfæstet. For at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Gids kraft.  
(1 Kor 2,1-5) 
 
25 Ons ST. MARKUS 
Efter Jesu himmelfart, drog disciplene ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og 
stadfæstede ordet. 
(Mark 16,15-20) 
 
26 Tors 
I Kristus blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I 
kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, 
(Ef 1,3-14) 
 
27 Fre 
Paulus skriver: Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. 
(Rom 6,4-11) 
 
28 Lør 
Herren siger: Det er mig, der trøster jer, hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør? 
(Es 51,12-16) 
 
29 SØN 
Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved 
herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. 
(Joh 15,1-8) 
 
30 Man 
Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, og som venter på hans godhed, så han holder dem 
i live under hungersnød. 
(Sl 33) 
 
Maj 2018 
1 Tirs 
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) 
 
2 Ons 
Herren siger: Jeg så mit folks færd, og jeg vil helbrede dem og give dem trøst. 
(Es 57,14-19) 
 
3 Tors 
Jesus sagde: Ingen tænder et lys og sætter det ned i kælderen eller ind under en skæppe; man sætter 
det i en stage, så de, der kommer ind, kan se lyset. 
(Luk 11,33-36) 
 
4 Fre 
Jesus sagde: Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare 
det til evig tid. 
(Joh 12,23-26) 
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5 Lør 
Jesus sagde til en mand: Èn ting mangler du endnu. Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, 
så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. 
(Luk 18,18-23) 
 
6 SØN 
Jesus sagde til sine disciple: Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. 
(Joh 15,9-17) 
 
7 Man 
Herren siger: Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du 
ikke kender. 
(Jer 33,1-3) 
 
8 Tirs 
Jesus sendte sine tolv disciple ud og befalede dem: Gå ud og prædik: Himmeriget er nær. I har fået 
det for intet, giv det for intet. 
(Matt 9,36—10,8) 
 
9 Ons 
Jesus sagde: Den, der ser mig, ser ham, som har sendt mig. 
(Joh 12,37-50) 
 
10 Tors KRISTI HIMMELFART 
Jesus udsendte sine disciple og sagde: Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. 
(Mark 16,15-20) 
 
11 Fre 
Paulus skriver: Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. 
(Rom 13,8-10) 
 
12 Lør 
Jesus sagde: Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke fordømmes. 
(Luk 6,36-38) 
 
13 SØN 
Jesus bad til sin Fader for sine disciple: Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg 
kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være 
ét ligesom vi. 
(Joh 17,6-11) 
 
14 Man 
Hver morgen vækker Herren mit øre, og jeg hører som en discipel. 
(Es 50,4-9) 
 
15 Tirs 
Johannes skriver: En, der lignede en menneskesøn, Kristus, lagde sin højre hånd på mig og 
sagde: ”Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes 
evighed. 
(Åb 1,9-18) 
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16 Ons 
Paulus skriver: I er bygning. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig 
bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han 
bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. 
(1 Kor 3,9b-17) 
 
17 Tors 
Gud har ladet os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning: at sammenfatte alt i 
Kristus. 
(Ef 1,3-10) 
 
18 Fre 
Jesus sagde: Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største I himmeriget; og den, der 
tager omod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. 
(Matt 18,1-5) 
 
19 Lør 
Jesus sagde: Den, der hører mit ord, og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke 
for dommen men er gået over fra døden til livet. 
(Joh 5,24-27) 
 
20 SØN PINSE 
Den opstandne Kristus blæste ånde i sine disciple og sagde: Modtag Helligånden! Forlader I nogen 
deres synder, er de dem forladt. 
(Joh 20,19-31) 
 
21 Man 
Paulus skriver: Jeg beder om, at kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, 
så at I kan skønne, hvad der er væsentligt. 
(Fil 1,1-11) 
 
22 Tirs 
Paulus skriver: Livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. 
(Rom 8,1-11) 
 
23 Ons 
Jesus sagde: Det, der er født af Ånden, er ånd. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, 
men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født 
af Ånden. 
(Joh 3,1-8) 
 
24 Tors 
Et menneske viser barmhjertighed mod sin næste, men herren viser barmhjertighed mod alt levende. 
(Sir 18,8-14) 
 
25 Fre 
Tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. 
(Ef 4,25-32) 
 
26 Lør 
Jesus sagde: Vær ikke ekymrede for jeres liv. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt 
det andet gives jer i tilgift. 
(Matt 6,25-34) 
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27 SØN 
Jesus sagde til sine disciple: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle 
folkeslag til mine disciple, idet I døber dem I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og idet I 
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.« 
(Matt 28,16-20) 
 
28 Man 
Giv dig ikke hen i sorg, skaf dit hjerte opmuntring, og hold sorgen langt borte; den er til ingen nytte. 
(Sir 30,21-25) 
 
29 Tirs 
Alle dine befalinger er pålidelige, hjælp mig, de forfølger mig med urette. Hold mig i live i din 
godhed  
(Sl 119,81-88) 
 
30 Ons 
Skabningen har det håb at den vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til 
den frihed, som Guds børn får i herligheden. 
(Rom 8,18-25) 
 
31 Tors 
Paulus skriver: Jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg har overleveret til jer. For hver gang I spiser 
dette brød, og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. 
(1 Kor 11,23-26) 
 
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) 
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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 
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) 
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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) 
 
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) 


