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Oscar K. - kendt fra 'Gensyn med Heisenberg' og ' Af Ólafur Kjartanssons optegnelser om den skjulte skrift'
samt genfortællinger/omskrivninger af nogle af verdenslitteraturens store værker (bl.a. 'Forbrydelse og straf'
og 'Don Quijote') har nu (om)skrevet bibelen.
Det er blevet et forunderligt værk hvor Oscar K. lader stemmer fra Søren Kierkegaard til Lars Lilholt blande
sig med de fire evangelisters. Dorte Karrebæk har overgået sig selv med de smukke, fabulerende fortolkninger
af Oscar K.s forunderlige og tankevækkende tekst. Et sandt bogværk. »Resultatet er et uhyre personligt
univers med tydeligt aftryk af to originaler, der i en blanding af solidaritet og kritik lægger vores religiøse
traditions grundfortælling frem ... Nyt fødes af gammelt.« Hans Gregersen, Nordjyske Stiftstidende »Det er
skævt og sjovt, dybt og alvorligt. Overrumplende og rigt ... Ny bibel for de fattige i ånden er en gave.« Birgitte
Stoklund Larsen, Dansk Kirketidende
Sal 5,12-13> Alle som søker tilflukt hos deg, skal glede seg, alltid skal de juble. Du verner dem. Av Jan
Kåre Christensen. Du verner dem. De fryder seg i deg, Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside. no). v1
Det var to dage før påske og de usyrede brøds fest. Norsk pinsebevegelse driver humanitært arbeid, skoler og
misjon i omtrent 30 land. Om Hans Nielsen Hauge ved hans 200-års jubileum. Vi anvender cookies, for det

hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Trykk her for å se bibel oversikt for Paulus' brev til
galaterne (bilde åpnes i nytt vindu) Bibelkommentar på engelsk i pdf format: Paulus' brev til galaterne. Norsk
pinsebevegelse driver humanitært arbeid, skoler og misjon i omtrent 30 land. Bibelvers om at Gud er trofast.
-forsvar har fyldt en del, men der har også været andre ting. Helveteslæren har vært en grusom og veldig
ødeleggende del av den tradisjonelle vestlige kirkes forkynnelse. Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal
skape hva det nevner på et hvert sted, der det proklameres. VISJONEN BAK PLOGSPISSEN. Til de
mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og færdes i dette hus. Tanken om at Gud skulle ha skapt et evig
Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13.

