
Når man skal slå op i Bibelen, er der 
tre ting at holde styr på. 

 
For det første  
skal man vide,  

hvilken  bog i Bibelen,  
man skal læse i. 
Hvis der f.eks. står Lukas 6,21, så er det altså 
Lukas-evangeliet, man skal kigge i. Der er 66 
bøger i Bibelen, og der er også en indholds-
fortegnelse, så man kan finde den rigtige bog. 

 
 
 

                
          Herefter skal  
man finde det rigtige               
kapitel. Det er tallet før kommaet. I Lukas 6,21 
skal vi altså finde kapitel 6. Man finder 
kapitlerne ved at lede efter de store tal i 
Bibelen. 
 
 
 

          Til slut skal man finde det rigtige vers. I 
Lukas 6,21 er 21 det vers, vi skal lede efter. 
Versene er de små 
tal, som enten står  
helt ude til venstre i  
bibelteksten eller 
også står inde mellem ordene. Hvis numrene 
står til venstre, så starter verset på den linie, 
hvor nummeret står, men det starter ikke altid 
lige fra starten af linien men først efter f.eks. 
et punktum eller komma. 
 
Hvis der f.eks. står Lukas 1,30-33 betyder det, 
at man ikke kun skal læse vers 30 men alle 
versene til og med vers 33 (altså vers 30, 31, 

32 og 33). 

 

2. Gud vil 
beskytte dig, 
hvis du beder 
ham om det. 

Læs 

Salme 5,12 

   3. Gud svigter   
aldrig. 

                     Læs 

Salme 9,11 

7. Gud kan 
give dig ny 

energi. 
Læs 

Salme 23,3 

8. Bed Gud 
om at lede dig 
gennem livet. 

Læs 
Salme 25,4 

10. Gud tager sig 
af dem, der ikke 
har en mor eller 

far. 

Læs Salme 27,10 

 
9. Bed til Gud, når du 

er ensom.  
       Læs  

              Salme 25,16 

 
1.Gud kan 

give os fred 
og tryghed. 

Læs  

Salme 4,9 

 
 

6. Gud er en 
kærlig hyrde, 
der leder dig. 

Læs 

Salme 23,1 

5. Gud er 
din styrke. 

Læs 

Salme 18,2b 

 
4. Syng til 

Gud. 
Læs Salme 

13,6 

17. Du kan bede 
Gud om at tilgive 

dig for alt. 
Læs  

Salme 51, 11-12 

11. Gud vil lede 
dig gennem livet. 

Læs 

Salme 32,8 

15. Hos Gud kan 
du finde ægte 
glæde. Læs 

Salme 37,4 

18. Stol på Gud 
når du er bange.  

Læs Salme 56,4 

12. Guds 
engle 

passer på 
dem, der 
tror på 
ham. 

Salme 34,8 
 

13. Gud er med 
dig, når du er 

ked af det.  
Læs  

Salme 34,19 

14. Gud hjælper 
dem, der  
har det  
svært.  
Læs  
Salme  

35,10 

20. Bed Gud om 
at hjælpe dig. 

Læs  

Salme109,26-27 

19. Gud tæller dine 
tårer. 

Læs Salme 56,9 

16.  Sig til Gud, 
at han må 
bestemme,  
så leder  
han dig.  
Læs  
Salme 37,5 
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