BIBEL og ANDAGTSBØGER
A037 Andersen, Aida H.: Ovenlys på dage med sorg. Credo 2006. 1 t. 55 min. - Læst af Edel
Holst Nielsen.
28 andagter, digte, salmer og formulerede bønner med Guds perspektiv på sorg.
De fleste af os vil helst undgå sorgen. Men ingen af os kan gå gennem livet uden at møde sorgen –
hverken hos os selv eller vores medmennesker.
Når sorgen rammer, kan det være svært at finde Gud – eller forstå Ham – eller overhovedet at finde tid
og overskud til at søge Ham. Ovenlys på dage med sorg er en hjælp til dig, der sørger. Her bliver din
sorg taget alvorligt. Her er hjælp til at se den i det store perspektiv, hvor kun Gud kan se til bunds. I dét
ovenlys kan du måske får et glimt af vejen frem.
A059 Andersen, Alice: Kære ven. Hvordan går det? Lohse 2010. 58 min. - Læst af Ellen Holst
Nielsen.
I denne lille bog finder du 30 korte andagter til hjælp for det menneske, der plages af sygdom af enten
fysisk eller psykisk art. Den er ment som en trøst og opmuntring for den anfægtede i det mørke, der kan
sænke sig over sindet og få troen til at vakle.
A045 Andersen, Leif: Festen og gudsriget – fem andagter. Lohse 2006. 26 min. - Læst af Lisbeth
Ryborg.
Jesu eget liv på jorden var på mange måder tungt og trist. Alligevel inviterer han til en fest fuld af
glæde. Hvad er det for en fest? Hvad er det for en glæde? Hvem bliver inviteret?
Bogen er tilrettelagt som en hilsen i forbindelse med festlige begivenheder her på jorden. Den rummer
til en lille uges eftertanke over gudsrigets fest – festen over alle fester.
Andagterne har Leif Andersen holdt i DRs udsendelse Ved dagens begyndelse i 2005. De er skrevet i
den personlige og provokerende stil som Leif Andersen er kendt for.
A034 Andersen, Leif: Godmorgen. Lohse 2005. 2 t. 27 min - Læst af Michael Brautsch.
Medrivende og ligefrem forkyndelse! 25 andagter til eftertanke – til alle hverdage i fem uger.
Teologen Leif Andersen er kendt for sin medrivende og ligefremme forkyndelse. godmorgen
indeholder 25 anderledes andagter, som alle er skrevet i et levende og let sprog. De kan være et godt
udgangspunkt for den nye dag. Et udgangspunkt der tager afsæt i mødet med Den Opstandne.
B036 Baun, Randi Mellergaard, red.: 30 skridt på vejen. En duft af Messias. Lohse 2006. 2 t. 18
min. - Læst af Jesper Kristensen.
30 skridt på vejen er en andagtsbog, der tager udgangspunkt i oplevelser eller erfaringer skribenterne
har gjort sig i mødet med Israel – det er blevet til 30 inspirerende og opbyggelige stykker, som formår
at vinkle ellers kendte bibelsteder fra et nyt perspektiv.
Stilen er vedkommende og nærværende og drager læseren med ind i duften af Messias – og den duft
sætter sig fast. Stykkerne er krydret med skønne billeder fra Israel – der i høj grad mætter sanserne.
B0 Bibelen: Ny oversættelse. Det Danske Bibelselskab 1992. 6CD -100 t. - Læst af Gerda
Andersen.
Hele den nye autoriserede oversættelse fra 1992.
B079 Bladt, Robert: Anno Domini. Daglige refleksioner over kirkeårets tekster. Lohse 2010. 27 t.
10 min. - Læst af Annelise Fredensborg.
Anno Domini er en andagtsbog til et år. Men den er mere end det. Den er også en træningsbog, som vil
hjælpe os til at leve med kirkeåret. Anno Domini er latin og betyder ”Herrens år”. At være kristen er at
tilhøre Gud. At leve det kristne liv er at give livet tilbage til Gud time for time, dag for dag, år for år.
Dette sker, når vi tilegner os Guds ord og lader det fylde os mere og mere. Kirkeåret er nærmest
designet til at fylde os med Guds ord i hele dets fylde. Derfor kan kirkeåret hjælpe os til at leve det
kristne liv og være kristne.
Anno Domini rummer refleksioner til hver dag i kirkeåret skrevet over kirkeårets tekster til 1.
tekstrække. Samtidig forklares og tolkes kirkeårets symbolik, og der gives vejledning i at gennemleve
kirkeåret med tekstlæsning, refleksion, salmer og bøn.
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B044 Boelskifte, Anna: Livets øjeblikke. ProRex 2007. 18 t. 11 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Et øjeblik er den brøkdel af et sekund det tager at blinke med øjet, en næsten ikke eksisterende tid, der
dog stillet op på række bliver til noget. Anna Boelskifte har skrevet denne bog i en alder af 89 år,
andagtsstykker til et helt år.
”Livets øjeblikke” udtrykker en slags optimistisk, glad eksistentialisme, hvor det er afgørende at holde
fast i øjeblikket og fylde det med håb, glæde og tro. Livet er ikke bare lyse og glade timer. Lige så
vidunderligt livet kan være, lige så kropumuligt er det også, men er den fælles opgave ikke netop at
hjælpe hinanden, når livet gør ondt, når skyerne trykker sig mod jorden?
Det er hvad Anna Boelskifte forsøger i disse andagtsstykker. Ikke at påberåbe sig at have udført et
højkulturelt, litterært arbejde i prosa og poesi, men at dele nogle af livets øjeblikke med læserne og
forsøge at bringe opmuntring og håb, et håb og en optimisme, der har sit udspring i evangeliet om Jesus
Kristus.
B038 Bækgaard, Hans Ole og Sørensen, Carsten, red.: Godisnowhere – discipelguide. Lohse
2007. 18 t. 59 min. - Læst af Jesper Kristensen.
Som kristne er vi på rejse, og ligesom andre rejsende har vi brug for både vejkort, beskrivelser af
landskabet og solid føde til turen. ”Godisnowhere” bidrager med lidt af det hele.
Det er en andagtsbog – og samtidig meget mere end en andagtsbog. 26 forfattere går i clinch med hver
sit tema vedrørende livet som kristen og som discipel af Jesus. Genrerne for de enkelte stykker spænder
vidt – fra mere traditionelle andagtsstykker til web-blogs, breve og små noveller. Men fokus bevares:
Vi opmuntres og udfordres i vores relation OP til Gud, IND i det kristne fællesskab og UD i verden.
F001 Frøkjær-Jensen, Hanne og Flemming: Ordet til liv og tro. LogosMedia 2010. 16 t. 18 min. Læst af Annelise Fredensborg.
Hanne og Flemming Frøkjær-Jensen har igennem to år skrevet andagtsstykket ”Ordet” i Kristeligt
Dagblad til glæde og opmuntring for mange læsere. 366 stykker er nu udvalgt og samlet i denne flotte
lærredsindbundne andagtsbog.
Andagtsstykkerne er nummererede samt opdelt i en række temaer, som hver behandles igennem ca. 10
andagter. Bogen kan derfor både læses fortløbende eller med udgangspunkt i de enkelte temaer.
Uanset hvordan bogen bruges, begejstres man over Hanne og Flemming Frøkjær-Jensens aktuelle og
velfunderede forkyndelse!
G033 Grube, Gert: Slip glæden løs. Lohse 2009. 25 t. 34 min. - Læst af Annelise Fredensborg.
”Slip glæden løs” er en andagtsbog med 366 andagter og 39 opslag med fotos af Gert Grubes
skulpturer. Andagtsbogen er fuld af hverdagsvidnesbyrd og begejstring over Guds små og store undere.
Jubelen bryder løs i den himmelske verden. Og faderen løber sønnen i møde og omfavner og kysser
ham! Glæden er dyb og inderlig. Faderen holder om sin søn, og sønnen mærker pulsslaget fra sin fars
hjerte.
Jeg siger jer: ”Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over
nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse”. Luk 15,7.
H155 Holmgaard, Kirsten Dufri: Han er nær. Enkle stykker til opmuntring og samtale.
LogosMedia 2010. 1 t. 19 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Mange ældre oplever, at hukommelsen begynder at svigte. Det kan medføre forvirring og utryghed.
Ofte kan hukommelsen hjælpes på vej ved hjælp af et billede, en stemning eller ved velkendte ord.
En anderledes bog: 40 enkle stykker opbygget efter en fast skabelon bestående af billede,
stemningsbeskrivelse, bibelvers, salmevers og bøn.
En bog som giver ældre, demente, deres pårørende og andre hjælp til at genkalde og samtale om de
evige værdier, der måske har præget et langt liv.
H197 Højlund, Beate: En skål havregrød. Lohse 2007. 2 t. 11 min. - Læst af Anna Saarup Brinth.
En skål havregrød eller en skive rugbrød? Hovedsagen er, at måltidet lægger en sund og nærende bund
for den daglige kost.
Under overskrifterne Fryd, Frihed, Fokus og Forventning har Beate Højlund skrevet ca. 50 daglige
påmindelser om det grundlæggende i vor tilværelse: Guds tilværelse i hele vort liv, småt som stort.
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Bogen er illustreret med et billede til hver andagt. Andagterne har været trykt i Indre Missions Tidende
fra 1998 til 2007.
J022 Jensen, Bodil Raakjær: Hverdags – tanker. Unitas 2007. 15 t. 46 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
Det er en god ting at unde sig selv et ”åndehul” midt i hverdagens travlhed, et øjeblik, hvor man
beskæftiger sig med det, der er større end den almindelige dagligdag, og hvor livet sættes ind i en
bredere sammenhæng. Et øjeblik med ro og tid til fordybelse.
”Hverdags-tanker” er tænkt som et hverdagens åndehul. Bogen er inddelt efter årets uger og indeholder
tekster til ugens dage fra mandag til lørdag. Hver uge har sit tema, og bogen giver således læseren
mulighed for at beskæftige sig med mange forskellige emner. Blandt disse finder man: Fadervor,
Martin Luther, dåben, lignelser, Kristuskransen, Arne Haugen Sørensen, ”Jeg er”- ordene, tid, pinse,
Møgeltønder Kirke, Emil Nolde, Lübeck, høst, musicalen Les Miserables, pilgrimsvandring,
Johannesevangeliet, apostlen Peter, Esajas og udvalgte salmer.
Bogen tager læseren vidt omkring og giver stof til mange hverdagstanker. Den er oplagt som personlig,
daglig andagtsbog, men vil også kunne bruges i større sammenhænge, i klubber og foreninger.
J034 Jensen, Kai: At tælle vore dage. Lohse 1998. 19 t. 4 min. - Læst af Dorete Damgaard
Hansen.
Kai Jensen, der sluttede sin karriere som biskop i Århus stift, var højt værdsat for sin enkle, direkte og
tidløse stil, som også kommer klart til udtryk i nærværende andagtsbog.
K029 Kristensen, Thomas: Fra det første lys til den store ledestjerne. Lohse 2008. 2 t. 3 min. Læst af Edel Holst Nielsen.
Fra det første lys til den store ledestjerne! Fra adventskrans til jul og hellig tre konger!
I dette højtidsperspektiv skriver Thomas Kristensen andagts- og meditationsord til hver dag fra 1.
december til 6. januar. Til hver dag er knyttet et billede til at illustrere dagens ord og dermed befordre
den gode eftertanke.
Denne bog vil gerne gøre årets store uger endnu større. Disse ugers budskaber hører jo til verdens
bedste! Bogen er både til personlig brug og til fælles advents- og juleglæde i familien.
K056 Kvalbein, Asbjørn: Ikke alene 365 overkommelige andagter. LogosMedia 2009. 8 t. 8 min. Læst af Jesper Kristensen.
Han ser dig, har omsorg for dig og har planer om lykke for din fremtid. Så du kan være tryg, for du er
ikke alene, når du er et Guds barn.
Asbjørn Kvalbein tager udgangspunkt i relevante fortællinger, citater og salmevers, som oplukkere til
bibelske sandheder. Noget at leve på hver dag i året.
365 overkommelige andagter, hurtige at læse, men ikke sådan at blive færdige med.
L082 Laursen, Henri: Fadervor rundt. Credo 2007. 1 t. 50 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Er Fadervor bare blevet en remse? Eller har måske altid været det? Så giver denne andagtsbog dig
chancen for at overveje Fadervors bønner igen. Så de kan blive dine bønner.
Henrik Laursen har skrevet 31 andagter over Fadervor, så hvis du læser én om dagen, har du en hel
måned til at generobre Fadervor som din bøn. Andagtsstykkerne er tankevækkende, trosopbyggende og
taler konkret ind i vores hverdagsliv og – bøn om en stor og mægtig Far i Himlen, som har omsorg for
sine børn. Velegnet især til unge.
M104 Mikkelsen, Ellen Hessellund: Glæde & lys. Andagter til højtiderne. Lohse 1999. 38 min. Læst af Thidemann, Simon.
Denne andagtsbog indeholder 19 andagter til højtiderne, både genfortælling og korte andagter med
udgangspunkt i en tekst fra Bibelen.
Stilen er enkel. Der er lagt vægt på at skabe helhed og mulighed for at leve sig ind i budskabet. Det er
tanken, at men kan få glæde af bogen både som personlig andagtsbog og i fælles andagt med andre. I
kraft af sin enkle stil henvender bogen sig meget bredt – både til børn, unge, voksne og ældre.
M098 Møller, Jacob Bank, red.: Andagtsbogen. Lohse 2010. 9 t. 33 min. - Læst af Jesper
Kristensen.
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200 spændende, forskellige, sjove og anderledes andagter skrevet af unge fra hele Nordjylland.
Skribenterne i denne andagtsbog er alle unge mennesker. Nogle går i folkeskolen, andre på efterskole,
gymnasium eller universitetet. Nogle arbejder, og andre er arbejdsløse. Fælles for dem alle er, at de
ønsker at dele med dig, hvilke tanker og erfaringer, de har haft med Gud. De ønsker, at du skal lære
Gud bedre at kende igennem deres tekster. Der er over 100 unge mennesker, der har været involveret i
dette projekt på den ene eller den anden måde. Alle med det samme ønske om at dele det, de tror på,
med dig.
N045 Nielsen, Bente Graugaard: Med Jesus i familien. Lohse 1987. 16 t. 44 min. - Læst af Kirsten
Due.
En børne- og familieandagtsbog. Med en andagt til hver dag i året kommer Bente Graugaard Nielsen
vidt omkring i den kristne tro og knytter til ved årstidernes og kirkeårets skifter. Hun benytter sig af et
sprog og en billedverden, som børnene kender.
N047 Nielsen, Jørgen Hedager: Levebrød. Lohse 2002. 17 t. 19 min. - Læst af Gunnar Kjær.
Tolv yngre ægtepar har fået hver sin måned i Levebrød. En frisk og åbenhjertig andagtsbog for både
unge og ældre – et godt pust til hver dag. Bogens motto er Jesu ord ”Mennesket lever ikke af brød
alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund”.
Levebrød er ikke lagt an på, at der også er børn som tilhørere. Skribenternes egen hverdag dukker ind
imellem op i andagterne, men på en måde, så alle kan læse med, uanset ægteskabelig status.
Levebrød anerkender behovet for at beskæftige sig med hverdagslivets synlige verden, men peger
samtidig ud over dette og ind i en endnu rigere åndelig verden. Mennesket har brug for brød, men også
for mere end det.
Levebrød er redigeret så de enkelte måneders temaer følger kirkeåret. Men forfatterne har fået lov til at
lade nogle af deres andagter gå uden for månedens tema, hvis de har haft noget, der særligt har ligget
dem på sinde.
N056 Nissen, Hans Erik: Det er fuldbragt. Refleksioner over Jesu syv korsord. LogosMedia 2009.
1 t. 26 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Hvordan gør man påskens indhold levende og aktuelt i dag? Den udfordring tager Hans Erik Nissen op
i ”Det er fuldbragt”, som består af 40 små andagtsstykker.
Andagterne koncentrerer sig om de sidste syv udtalelser, som Jesus kom med, da han hang på korset.
På den måde har bogen fokus på det helt centrale i påsken: Jesu død for vore synder.
Bogens layout er smagfuldt og farverigt og understøtter dens dybe budskab.
N055 Nissen, Hans Erik: Ét er nødvendigt. LogosMedia 2008. 21 t. 52 min. - Læst af Jesper
Kristensen.
Hensigten med denne andagtsbog er ifølge forfatteren selv at forkynde et enkelt, klart og livgivende ord
om Jesus.
At denne hensigt også bliver ført ud i livet, kan dens mange brugere gennem 20 år både i Danmark,
Norge og Sverige bevidne.
Hermed foreligger en ny udgave, opdateret til den autoriserede bibeloversættelse fra 1992.
N052 Nissen, Hans Erik: Han er vor fred. LogosMedia 2005. 52 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Jesus er dig nær både i gode og svære tider. Han ønsker at være din fred og danne en grundvold i dit
liv, som ikke kan rokkes.
Hans Erik Nissen skriver kort og klart ud fra gode, centrale bibelvers, som vil knytte dig stærkere til
Jesus. I bogens 25 små stykker vil du finde trøst og opmuntring til at leve livet sammen med ham, som
er din fred.
N007 Nissen, Hans Erik: Livets sejrskrans. Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag
2016. 3 t. 18 min. – Læst af Annelise Fredensborg.
Bogen indeholder 111 andagter af Hans Erik Nissen. I sin vanlige direkte og sjælesørgeriske stil peger
han igen og igen på, hvad han selv var optaget af til det sidste: at nå målet og få livets sejrskrans.
N053 Nordgaard, Asbjørn: Pris Herren. 366 andagter ud fra Det Gamle Testamente.
LogosMedia 2007. 20 t. 48 min. - Læst af Annelise Fredensborg.
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Her er chancen for gennem et helt år at se, hvor fantastisk fint frelseshistorien hænger sammen, og
hvordan Gud opfylder sine løfter til punkt og prikke. Du får daglig hjælp til at lukke Det Gamle
Testamente op. Nordgaard giver gedigen undervisning, og samtidig peger han klart og tydeligt på
Kristus. Det er trosstyrkende.
P035 Pedersen, Arne: Se himlens fugle. LogosMedia 2007. 1 t. 48 min. - Læst af Hanne Korsholm
Poulsen.
Enkle opbyggelsesstykker med udgangspunkt i en erfaren fuglekiggers oplevelser. Arne Pedersens
gode iagttagelser og fine evne til at beskrive situationerne gør denne bog til noget særligt. Han fører
læserne ind i fuglenes verden, der er både dramatisk, barsk og livsbekræftende smuk. Samtidig
overfører han oplevelserne på de evige sandheder, så det bliver en fuglebog med dybde. Bogen er flot
illustreret med karakteristiske farvefotos af de omtalte fugle.
P008 Pedersen, Carsten Hjorth: Vind!. LogosMedia2014. 3 t. 20 min. – Læst af Hanne Korsholm
Pedersen.
I en håndboldkamp gælder det om at vinde. Men det er faktisk endnu vigtigere at vinde i en anden
kamp, nemlig i livet som menneske. Gud ønsker, at vi skal vinde. Ja, mere end det. Han har vundet for
os og ønsker, at vi skal vinde sammen med ham.
Bogen indeholder 75 andagter for juniorer.
P053 Pedersen, Ellen Esmarch: Ovenlys på præstationsangst. Credo 2007. 2 t. 13 min. - Læst af
Edel Holst Nielsen.
28 andagter, digte, sange, bibelvers og formulerede bønner med Guds perspektiv på præstationsangst.
Her er opmuntring til dig, der trænger til at puste ud i hverdags-ræset.
Den tredje bog i Ovenlys-serien sætter fokus på tidens præstationskrav og – ræs. Ind i mellem kan egne
og andres krav om mere, bedre og større virke så overvældende, at den berømte klap går ned – og vi
viger tilbage for overhovedet at præstere. Her bliver Guds ovenlys kastet ind over vores tendens til altid
at skulle præstere. Her ord til opmuntring, ord til hvile og ord med evighedsperspektiv. Træk i
nødbremsen og tag en pause sammen med denne bog – før næste præstation!
Nutiden stiller enorme krav til menneskets formåen. Konstante krav om mere, større, bedre presser sig
ned over de fleste af os. Der kan derfor være god grund til at stoppe op og se tingene i et andet lys. Få
projektøren rettet på problemerne og løsningerne. Der er nogle, som stikker, og nogle, som forløser. De
fleste vil kunne kende sig selv mellem linjerne.
P058 Pedersen, Ingolf Henoch: Ovenlys på faste og forbrug. Credo 2009. 3 t. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
Vi lever i stor rigdom i den vestlige verden. Rigdommen er en velsignelse, men også en fare, der kan
gøre os overmodige og få os til at tro, at vi ikke har brug for Gud.
Denne bog er tænkt som en hjælp til dig, der vil bruge fastetiden på at blive stille for Gud. Her er ord
fra den Gud, som har givet dig alt, hvad du har, og som tilbyder dig den rustning, du har brug for i
kampen mod den Djævel, du ikke selv har skyggen af chance for at bekæmpe.
P064 Plass, Adrian: Undervejs. Lohse 2011. 25 t. 14 min. - Læst af Jesper Kristensen.
Undervejs rummer 365 bibel-refleksioner. De er inddelt i 18 hovedafsnit, som hver er forsynet med en
kort introduktion. Forfatteren Adrian Plass er kendt og elsket i store dele af verden for sin personlige og
uhøjtidelige skrivestil. I denne bog leverer han en række originale vinkler på såvel kendte som mindre
kendte bibeltekster fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Humor og alvor går hånd i hånd, og
Plass deler ærligt ud af egne oplevelser og erfaringer – også de knap så glorværdige af slagsen. Hans
ligefremme facon er forfriskende og udfordrende uden at blive plat.
P057 Paaske, Oluf E.: Glimt fra Lysets Hjem. 1978. 13 t. 38 min. - Læst af Folmer Christiansen.
En andagtsbog. Andagtsstykkerne er ordnet efter kirkeåret i grupper på syv.
R073 Riis, Karl K.: Jeg vil stadig bære jer. LogosMedia 2009. 1 t. 40 min. - Læst af Lene
Sørensen.
Meget både kan og vil forandre sig i løbet af et menneskeliv. Men Gud har lovet at være os nær og
bære os igennem lige til det sidste.
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Karl K. Riis skriver med indlevelse – både i bibelteksten og i menneskelivet. Han har erfaret, at Guds
hjælp og trøst holder både i hverdagene og på de dage, hvor man er ude at røre ved livets grænse.
60 korte andagtsstykker om Gud som barmhjertighedens fader og al trøsts Gud.
R109 Rosenius, Carl Olof: Gud taler. LogosMedia 2003. 20 t. 44 min. – Læst af Jesper
Kristensen.
Jeg har i få uger anvendt den som min daglige andagtsbog og oplever, at det giver en styrke hver dag
at få malet Kristus for mine øjne gennem en enkel og stærk forkyndelse af Guds lov og evangelium. Det
er ganske enkelt befriende, og jeg har flere gange fundet en fred, og oplevet, ‘jamen, det er jo lige
skrevet ind i min situation’.
Det overraskede mig, at Rosenius bruger mange Luthercitater, men det er efter min vurdering en stor
styrke og tilfører andagterne en yderligere dybde. Der er tyngde i Husandagtsbogen, og derfor er det
godt, at den er blevet sproglig bearbejdet og forkortet, så den nu fremstår letlæselig.
(fra Anette Ingemansens anmeldelse af bogen, bragt i Indre Missions Tidende 49/2003)
R095 Roswall, Samuel: 99 stykker brød. LogosMedia 2011. 4 t. 52 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
En givende andagtsbog, som inviterer til et dybere og livgivende fællesskab med Jesus, som også
kaldte sig selv for livets brød.
99 andagtsstykker skrevet ind i menneskers mange forskellige livssituationer.
S112 Schmidt, Robin: Alt bli'r nyt - 77 glimt af det, der kommer. Logos Media 2007. 2 t. 59 min. Læst af Edel Holst Nielsen.
En dag skaber Gud en helt ny himmel og en helt ny jord. Hvad det betyder, forsøger denne bog at sætte
ord og billeder på gennem 77 korte stykker. Den gør Guds løfter konkrete og nærværende uden at blive
spekulativ. Vi inspireres til at tænke bibelske tanker om en ufattelig herlighed.
En herlighed, som Gud vil, vi alle skal opleve. En fin, enkel bog om et – på alle måder – stort emne.
S057 Sjaastad, Egil: Han vækker mit øre. 365 andagter. LogosMedia 2005. 12 t. 34 min - Læst af
Edel Holst Nielsen.
”Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel”. Profeten Esajas' ord er som et motto
for denne andagtsbog. Den indeholder enkle og hverdagsnære betragtninger til hele året samt til særlige
dage.
Forfatteren kommer rundt om mange facetter i kristenlivet. Stykkerne er korte og letforståelige men
samtidig dybe og indholdsrige. Bogen henvender sig derfor til en bred målgruppe.
T001 Tada, Joni Eareckson: Diamanter i støvet. Lohse 1994. 16 t. 40 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
En let tilgængelig andagtsbog med et stykke til hver dag i et år. Der er noget at hente for alle, men
måske især for den, der ligesom Joni har et alvorligt handicap eller en besværlig sygdom. Joni siger:
”Den bog, du holder i hånden, er min skatkiste med diamanter, jeg har samlet den op i årenes løb. Jeg
har omhyggeligt udvalgt mine yndlingssten, dem, jeg tit har holdt op i lyset og vendt og drejet for at
beundre deres skønhed. Diamanter, der har gjort mig rig på tro og håb. Men jeg er ikke den eneste. Se
ned for dine fødder! Kan du ikke se det glimte? Gud har også lagt diamanter i støvet på din vej”!
T038 Tada, Joni Eareckson: Sølvskatten. 365 andagter. Lohse 1999. 26 t. 12 min. - Læst af
Kirsten Due.
Denne bog er skrevet af en kvinde, som har erfaret Guds trofasthed midt i lidelsen. Hver andagt er et
lille stykke sølv, som vi kan lade røre og rense vores sjæl, så vi får øjnene op for den rigdom og renhed,
Gud åbenbarer for os i vores hverdag.
T058 Teglgaard, Thomas: Ib. 365 andagter. Lohse 2006. 24 t. 50 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
Hvem er du? Hvem er Gud? Hvad sker der, når du dør? Hvad er meningen med livet? Læs en side i
bogen hver dag det næste år og find svaret!
Om Lille Ib: ”... Thomas siger tingene ligeud – og giver Gud den plads og magt, han skal have. Dejligt
at opleve dette fokus.”
6

T037 Tøttrup, Gunnar: Lys på vejen. 366 andagter. Lohse 2000. 13 t. 20 min. - Læst af Niels
Zeuthen.
Denne andagtsbog er holdt i et enkelt og klart sprog. Mange af andagterne bærer præg af, at den kristne
tjeneste ligger forfatteren varmt på sinde; men han har også syn for den fuldbragte frelse som gives helt
af nåde. Når disse to sider af den kristne virkelighed findes i balance, så bliver det i bedste forstand
opbyggeligt.
V082 Vigilius, Rikke Holst: Ovenlys på hustrurollen. Credo 2006. 2 t. 7 min. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
Det kan være svært at leve efter Bibelens vejledning om ægteskabet. Både samtiden og egenviljen
trækker den forkerte vej. Det bliver slet ikke lettere af tidens krav til kvinden: Du skal have succes både
i hjemmet og på jobbet.
Denne bog er tænkt som en hjælp til dig, der af og til synes, det er hårdt at være hustru på den bibelske
måde. Her er kærlige ord fra Gud, opmuntring, formaning, praktiske råd og evighedsperspektiv. I dét
ovenlys kan du få nye kræfter til at udfylde den hustrurolle, Gud har tiltænkt dig. Bogen indeholder
andagter til 28 dage – morgen og aften.
V024 Winther-Nielsen, Christel: Ovenlys på ensomme dage. Credo 2008. 2 t. - Læst af Edel Holst
Nielsen.
Fællesskab er godt, ja uundværligt, men ikke enkelt. Og nogle gange kan det være så svært at elske og
føle sig elsket, at vi må skrige efter fællesskab.
Denne bog er tænkt som en hjælp til dig, der af og til kæmper med følelsen af at være ensom og forladt.
Her er ord fra den Gud, som har skabt dig til at være den, du er, og som ser på dig med fuldkommen
kærlighed. I dét ovenlys må du også se på dig selv og andre mennesker.
Bogen indeholder andagter til 28 dage – morgen og aften.
Ø001 Østerby, Hans Jørn: Ind i lyset (I & II). ProRex 2015. 12 t. 25 min. – Læst af Jesper
Kristensen.
Ind i lyset er tekster til opmuntring, eftertanke, trøst og glæde - til alle ugens dage. Med Bibelen som
baggrund reflekterer Hans Jørn Østerby over livet på godt og ondt, over det hverdagsagtige set i et
himmelsk perspektiv. Han bringer sit eget liv i spil, når han med en humoristisk undertone kaster lys
over hverdagene og fører læseren ind i Guds værksted.
Her er de to første af fire bøger - som tilsammen vil dække alle årets 365 dage.
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