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Forord 

“Habent sua fata libelli”, bøger har deres skæbne, hedder et latinsk ord-
sprog. I sommeren 1983 skrev jeg den første udgave af min indledning til 
studiet af Det Gamle Testamente, Det gamle Israel. Det israelitiske sam-
fund fra sammenbruddet af bronzealderkulturen til hellenistisk tid. Bogen 
repræsenterede, da den udkom i 1984, en fornyelse, idet hovedvægten 
blev lagt på en samlet, syntetisk fremstilling af Israels historie og religi-
onshistorie, der for første gang på skandinavisk grund – men også i en in-
ternational sammenhæng – inddrog socialhistoriske synsmåder i studiet af 
det gamle Israel som et overordnet paradigme for historieskrivningen. 
Bogen er da også siden blevet oversat til engelsk og er såvel på dansk 
som engelsk udkommet i flere oplag. På bagsiden af omslaget til det før-
ste oplag af den danske udgave fandtes hovedteserne aftrykt.  
• Israel opstod som resultat af en social udvikling i den kana’anæiske 

befolkning i Palæstina i sidste halvdel af det 2. årt. f.Kr. og ikke som 
følge af en indvandring fra ørkenen. 

• Den israelitiske religion var “oprindelig” en kana’anæisk religion, og 
først ned mod midten af det 1. årt. f.Kr. udkrystalliserede den sig i en 
særlig religion, den “jødiske” monoteisme. 

• Det gamle Testamente rummer så at sige ingen historiske kilder, der 
er ældre end det 7.-6. årh. f.Kr. Man kan derfor ikke rekonstruere Is-
raels historie forud for statsdannelsen år 1000 f.Kr. på grundlag af 
Det gamle Testamente, men kun ved at inddrage skriftlige og arkæ-
ologiske kilder uden for Det gamle Testamente. 

• Det gammeltestamentlige historiesyn opstod som følge af de politi-
ske katastrofer, der ramte det historiske Israel ned mod midten af det 
1. årt. f.Kr. 

Fremstillingen var i første omgang tænkt til brug for fagdisciplinen “Is-
raelitisk-jødisk religionshistorie” ved faget Religion på universitetet i År-
hus, men blev snart efter også benyttet som en standardfremstilling for de 
teologistuderende og er i et vist omfang også benyttet i linjefagsundervis-
ningen i kristendomskundskab på seminarierne. 

Forskningen har imidlertid ikke stået stille siden 1984. Man kan sige 
tværtimod. Det gamle Israel betegner inden for den dynamiske udvikling, 
som faget Det Gamle Testamente har gennemlevet i løbet af den seneste 
menneskealder, kun ét stadie, som efter nogle anmelderes opfattelse alle-
rede var passé, da bogen udkom. 



Forord 

10 

Dette kan nemmest illustreres med en henvisning til forordet til 4. ud-
gave fra 1991. Heri blev de tre første teser fra 1984 omformuleret på den 
følgende måde: 
• Begrebet “Israel” opstod som resultat af en ideologisk besindelse hos 

den befolkning, der fra Palæstina blev deporteret til Mesopotamien i 
forbindelse med den babylonske erobring af Jerusalem og staten Ju-
da. 

• Den jødiske monoteisme fremkom i den eksilsk-eftereksilske tid, i 
kamp og konkurrence med andre religionsformer både i den jødiske 
udlændighed og i hjemlandet. Den “gamle”, polyteistiske religion 
forsvandt ikke med eksilet, men levede videre langt ned i den såkaldt 
eftereksilske tid. 

• De gammeltestamentlige historiske skrifter stammer sandsynligvis 
ikke fra det 7.-6. årh. f.Kr., men fra den eftereksilske tid. 

Den fjerde tese fik endnu lov at stå urørt, men ikke ret længe. I et fore-
drag fra 1997 kunne jeg omformulere 1991-versionen af teserne (inklusi-
ve den omtalte fjerde) således: 
• “Det Gamle Israel” er et ideologisk begreb, skabt af moderne histo-

rikere og bibelforskere. Det har kun en perifer berøringsflade til ind-
byggerne i de historiske stater Israel og Juda i jernalderens Palæstina. 

• Den israelitiske religion, som den skildres i Det Gamle Testamente, 
er allerede vurderet i lyset af jødedommen, som opstod som en mo-
noteistisk bevægelse blandt mange andre i Forasien i det 1. årt. f.Kr. 
Denne jødedom konstruerede sin egen oprindelseshistorie som sin 
nationale grundlæggelsesmyte. 

• De gammeltestamentlige skrifter stammer stort set alle fra den helle-
nistiske tidsalder, og Det Gamle Testamente er som begreb og bog 
næppe opstået førend i tiden efter Kristi fødsel.  

Adspurgt gentagne gange, om jeg ikke på et tidspunkt havde til hensigt 
at lave en revideret udgave af det gamle Israel, har jeg måttet svare, at 
dette ville være meningsløst, eftersom 90 procent af bogen burde skrives 
om. Hvorfor så gå i gang med dette projekt? 

I 1992 udkom i foreløbig form til brug for de teologistuderende ved 
Aarhus Universitet en grundbog til Gammel Testamente. En række for-
fattere inklusive undertegnede havde hver ydet deres kapitel eller kapitler 
til bogen. De enkelte kapitler var indbyrdes temmelig forskellige med 
hensyn til holdningen til faget – nogle af forfatterne var tilhængere af me-
re traditionelle synspunkter, andre var på forkant med udviklingen af nye 
veje – men kunne identificeres gennem navnet på forfatteren, som var 
knyttet til det enkelte afsnit. Da bogen udkom i sin endelig form (Bibel-



Forord 

11 

kundskab. Introduktion til Det Gamle Testamente, redigeret af Else Kra-
gelund Holt og Kirsten Nielsen, Århus 1997), var forfatternavnene til de 
enkelte kapitler fjernet, idet man bevidst havde forsøgt at skabe en hyper-
tekst, det vil sige, at man havde sammenskrevet og harmoniseret uover-
ensstemmelserne, der prægede de foreløbige udgaver. Etableringen af 
denne hypertekst har imidlertid ikke kunnet fjerne uoverensstemmelserne 
helt. De havde til syvende og sidst deres årsag i det paradigmeskift, der 
længe har været undervejs inden for faget Det Gamle Testamente. Resul-
tatet er desværre undertiden noget uharmonisk og kun delvist anvendeligt 
i forbindelse med undervisningen, ikke mindst i en kontekst, der ser med 
sympati på den fremvoksende revision af det historisk-kritiske paradigme. 
Studenterne er blevet efterladt i en situation, hvor der ingen moderne 
grundbog findes på dansk, som vil kunne imødekomme deres behov for 
information om faget Det Gamle Testamente, således som det tager sig ud 
blandt avantgarden inden for forskningen, nogle gange med en vis – men 
dog kun med en vis – ret karakteriseret som “københavnerskolen”. 

Det er hensigten med denne fremstilling at levere en indledning til stu-
diet af Det Gamle Testamente. Den erstatter ikke mere traditionelle ind-
ledninger, men forsøger at skabe en bevidsthed om fagets problematik, 
som det tager sig ud i begyndelsen af det 21. århundrede. Det er min erfa-
ring, at den sokratiske pædagogik, der går ud på at få eleven til at tænke 
sammen med sin lærer, er yderst frugtbar og medfører, at studenterne selv 
kommer til at forstå, hvorfor Det Gamle Testamente er en integreret del af 
det teologiske studium, uden hvilket studiet af Det Nye Testamente bliver 
temmelig meningsløst.  

Erfaringerne fra undervisningen har tillige vist, at det er nødvendigt at 
beskrive det gamle, historisk-kritiske forskningsparadigme omhyggeligt. 
Langt det meste af den litteratur, som de studerende får i hænde, hører 
hjemme inden for denne klassiske forskningsretning. For studerende, der 
vokser op inden for en stærkt forandret for ikke at sige postmodernistisk 
tilgang til faget Det Gamle Testamente, er denne litteratur næsten uforstå-
elig. Det er håbet, at den grundige indføring i den historisk-kritiske forsk-
ning, hvor der på den ene side lægges vægt på at placere den i sam-
menhæng med dens idehistoriske forudsætninger og på den anden at re-
degøre for de mange problemer, som denne forskning har skabt for sig 
selv, vil gøre de studerende i stand til selv at vurdere værdien af andre 
fremstillinger – herunder medregnet de mange kommentarer til den gam-
meltestamentlige litteratur. En sådan indføring er blevet en nødvendig 
forudsætning, hvis man i fremtiden overhovedet længere ønsker at benyt-
te ældre faglitteratur. 

Bogen er skrevet under hensyntagen til den allerede eksisterende littera-
tur og vil ikke gentage denne i unødigt omfang. Tre nyere fremstillinger – 
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de to første fra 1998 – bør dog nævnes. Den første er Helge S. Kvanvigs 
Historisk Bibel og bibelsk historie, der indeholder en fremragende mo-
derne indledning til læsningen og forståelsen af gammeltestamentlige tek-
ster. Den anden er Hans Jørgen Lundager Jensens Gammeltestamentlig 
religion. En indføring, der på mange væsentlige punkter imødekommer 
behovet for en tidssvarende fremstilling af den religion, der findes be-
skrevet i Det Gamle Testamente. Forfatteren til denne fremstilling har 
lært meget af begge værker. Et tredje værk er Thomas L. Thompsons The 
Bible in History fra 1999, der på en syntetisk, men letlæselig måde indfø-
rer i den tankeverden, i hvilken også denne indledning hører hjemme. 
Andre traditionelle emner for en indføring i studiet af Det Gamle Testa-
mente er udeladt, og her sigtes der specielt til gennemgangen af den gam-
meltestamentlige tekstkritik. Der findes en kort norsk indføring i det 
tekstkritiske apparat i Biblia Hebraica Stuttgartensia af Rosemarie Köhn 
og en mere omfattende dansk af Henrik Bartholdy, Håndbog i gammelte-
stamentlig tekstkritik fra 2003. Jeg ser ingen grund til at dublere disse, så 
meget desto mere fordi en ny og forbedret udgave af den hebraiske bibel, 
Biblia Hebraica Quinta, er under udgivelse. Med hensyn til oplysninger 
om Palæstinas geografi, topografi, klima m.v. henvises der – udover til 
det historiske appendiks til denne bog – til John Stranges Bibelatlas (i den 
4. forbedrede udgave fra 2007). 

Denne fremstilling er opbygget i fire dele. Den indledes af et “Prolego-
mena” med fakta om Det Gamle Testamente og afsluttes af et “appen-
diks” om Palæstinas historie. Den første del beskæftiger sig med frem-
komsten af det historisk-kritiske paradigme for forskningen og redegør 
for nogle hovedsynspunkter inden for denne. Den anden del tager sit ud-
gangspunkt i de logiske problemer, som knytter sig til det historisk-kri-
tiske paradigme, den klassiske cirkelslutning, som inden for denne forsk-
ningsretning undertiden går under betegnelsen “den hermeneutiske cir-
kel”. Den tredje del forsøger at vise, at kritiske og historiske analyser af 
gammeltestamentlige tekster ikke er umulige, fordi det klassiske histo-
risk-kritiske paradigme er brudt sammen. Det er stadig muligt selv i en 
såkaldt ”postmoderne” verden at arbejde historisk med gammeltestament-
lige tekster uden at blive fanget i den hermeneutiske cirkel, som plagede 
den ældre tids forskning. Grundsynspunktet er, at Det Gamle Testamente 
nok er en fortidig bog; men det handler egentlig ikke om fortiden – set ud 
fra forfatternes horisont – men derimod om nutiden, det vil sige forfatter-
nes egen generation, og især om fremtiden, det vil sige den fremtid, der 
ifølge Jeremias 31 tilhører “den nye pagts Israel”.  

Københavnerskolens sendateringer af skrifterne, der indgår i den hebra-
iske bibel, indebærer, at denne debat kan få en ny drejning. Det Gamle 
Testamente er ikke nogen gammel israelitisk bog fra en fjern fortid, men 
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en jødisk samling af autoritative skrifter. Den tidligste kristne menighed, 
der bestemt har betragtet sig som ”jødisk”, antog identiteten af at være 
Det Gamle Testamentes “nye Israel”, givetvis i skarp konkurrence med 
andre dele af det jødiske samfund i datiden, der ligeledes anså sig for at 
repræsentere det sande gudsfolk. 

I pædagogisk henseende er Prolegomena anvendeligt ved introduk-
tionskurser i Det Gamle Testamente på seminarie- og universitetsniveau 
som f.eks. kurset i bibelkundskab ved den teologiske uddannelse. Del 1 
og 2 henvender sig især til studerende på BA-niveau, mens del 3 med 
dens mere perspektiverende indhold med fordel vil kunne benyttes og 
svarer til kravene om et mere selvstændigt arbejde med Gammel Testa-
mente på universiteternes kandidatuddannelse. 

Fremstillingen er holdt på et teknisk elementært niveau. Således er fod-
noterne begrænset til det minimale og rummer i hovedsagen blot henvis-
ninger til litteratur, der er omtalt i teksten. Bogen skulle derfor kunne læ-
ses af enhver interesseret, hvad enten vedkommende er teologi- eller reli-
gionsstuderende på universitetet, har kristendomskundskab på semina-
rierne eller blot har en almindelig interessere i Det Gamle Testamente. 

Jeg vil takke mine kolleger på Afdelingen for Bibelsk Eksegese ved 
Københavns Universitet for deres interesse i projektet. En særlig tak til 
min mangeårige kollega og diskussionspartner Thomas L. Thompson, og 
til Pernille Carstens, som så ihærdigt arbejdede for bogens udgivelse. 
Henrik Brandt-Pedersen, forlaget ANIS’ leder, har været en særdeles 
hjælpsom samarbejdspartner, ligesom Allan Rosengren, hvis gennemret-
ning af manuskriptet fjernede mange forsyndelser mod det danske sprog. 
 
Lönngården, den 1. august 2008 
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Prolegomena 

Det Gamle Testamente 

Fakta om Det Gamle Testamente 
31Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Isra-
els hus og med Judas hus, 32en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede 
med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af 
Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger 
Herren. 33Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de 
dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver 
den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. 
34Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: “Kend 
Herren!” For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Her-
ren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. (Jer 
31,31-34) 

Det Gamle Testamente betyder egentlig “den gamle pagt” (testamente er 
afledt af det latinske testamentum med betydningen “pagt”, “overens-
komst). Betegnelsen “Det Gamle Testamente” har denne del af den krist-
ne Bibel fået i en kristen kontekst. Herved står Det Gamle Testamente i 
kontrast til Det Nye Testamente, det vil sige “den nye pagt”. Navngivnin-
gen hænger sammen med urkristendommens syn på sig selv som “det nye 
Israel” eller “den nye pagts Israel” modsat “det gamle Israel” eller “den 
gamle pagts Israel”, som i den urkristne sammenhæng blev identificeret 
med langt den største del af datidens jødiske samfund, som ikke sluttede 
sig til kristendommen. Herved knyttedes der tilbage til tanker, der findes 
udtrykt i Det Gamle Testamente i talen i Jeremiasbogen om den nye pagt, 
som skal afløse den gamle pagt.1 

                                                           
1. Strengt taget benytter Det Gamle Testamente aldrig selv udtrykket “det nye 
Israel”. Den helt korrekte terminologi vil være på den ene side “den gamle pagts 
Israel” og “den nye pagts Israel”. Herved markeres en samhørighed mellem det 
gamle og det nye Israel, som er en ledetråd i det gammeltestamentlige historie-
syn: At det bortførte Israel atter skulle vende hjem til sit eget land, hvor det skul-
le blive modtageren af den ny pagt. Når der i denne fremstilling tales om “det 
nye Israel”, skal det altid ses i lyset af, at det er den nye pagts Israel og ikke et 
f.eks. i etnisk eller national forstand forskelligt Israel. En særlig betydning har 
begrebet “det gamle Israel” fået i den nyeste historieforskning, hvor “det gamle 
Israel” er kommet til at betyde “de moderne forskeres rekonstruerede Israel”. 
Sml. nedenfor s. 196-197.  
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I jødisk tradition benyttes betegnelsen “Det Gamle Testamente” ikke. I 
stedet bruges TaNaK ofte som et akronym for denne samling af jødisk lit-
teratur. TaNaK betyder i sig selv ikke noget, men opstår ved, at man sam-
mensætter forbogstaverne til de tre dele, som Det Gamle Testamente i jø-
disk tradition består af, henholdsvis Tora (“Loven”), Nevi’im (“Profeter-
ne”) og Ketuvim (“Skrifterne”). Man kan allerede i den antikke jødedom 
fra tiden inden Kristi fødsel finde henvisninger til den overleverede litte-
ratur som loven, profeterne og de øvrige bøger (således i forordet til det 
apokryfe skrift Siraks Bog), eller – i en Dødehavstekst – til “Moses’ bog 
og profeternes bøger og hos David” (det sidste måske en henvisning til 
Salmernes Bog).2 Hos den jødiske historiker Josefus fra slutningen af det 
1. århundrede e.Kr. finder man konsekvent henvisninger til den gammel-
testamentlige litteratur som “Loven, Profeterne og Skrifterne”, mens den 
nytestamentlige brug varierer mere, idet “Loven og profeterne” dog er en 
hyppig måde at henvise til den gammeltestamentlige litteratur på. TaNaK 
siger modsat betegnelsen “Det Gamle Testamente” ikke noget kvalitativt 
om samlingen som sådan (det “gamle” modsat det “nye”), men inddeler 
den gammeltestamentlige litteratur i overensstemmelse med dens hoved-
genrer, idet der i den jødiske tradition klart består et hierarkisk forhold 
mellem de tre dele. Øverst rangerer “Loven”, derefter kommer “Profeter-
ne”, mens “Skrifterne” er placeret sidst og nederst i rangfølgen.  

Ofte finder man i moderne teologisk fagsprog en tredje betegnelse for 
Det Gamle Testamente, Biblia Hebraica eller “Den Hebraiske Bibel”. Det 
præciseres herved, at denne del af Bibelen tilhører jødedommen snarere 
end kristendommen, og således anvendes betegnelsen især ofte i Nord-
amerikansk teologisk tradition (Hebrew Bible). Det Gamle Testamente 
forstås i den sammenhæng som en nedvurderende betegnelse, der placerer 
Det Gamle Testamente – jødernes Bibel – under Det Nye Testamente – 
kristenhedens Bibel. Fra et kristent teologisk synspunkt er denne forståel-
se særdeles problematisk. Ud fra et kristent standpunkt er Det Gamle Te-
stamente ikke underordnet Det Nye Testamente, men en integreret del af 
den kristne Bibel, som ikke lader sig indskrænke til kun at omfatte Det 
Nye Testamente. Samtidigt afspejler anvendelsen af Biblia Hebraica som 
det eksklusive navn på den jødiske del af Bibelen både en falsk forståelse 
af sammenhængen mellem Det Gamle og Det Nye Testamente og en for-
kert opfattelse af indholdet af Det Gamle Testamente. Den korrekte brug 
af betegnelsen Biblia Hebraica henviser til de moderne, trykte udgaver 
heraf, f.eks. i form af Biblia Hebraica Stuttgartensia, den nuværende 

                                                           
2. Sml. 4QMMT “Udvalg af Lovens Gerninger”, oversat af Jesper Høgenhaven i 
Bodil Ejrnæs, Søren Holst og Mogens Müller, Dødehavsskrifterne og de antikke 
kilder om essæerne (2. reviderede udgave, København 2003), s. 169-180.  
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standardudgave af den hebraiske tekst, eller Biblia Hebraica Quinta, den 
planlagte kommende afløser for Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

“Loven” er opdelt i de fem Mosebøger, der gerne i faglitteraturen om-
tales som Pentateuken (græsk for “de fem bøger”). Den udgør den vigtig-
ste del af jødernes hellige skrifter. De enkelte Mosebøger benævnes gerne 
i fagsproget med navne, som er hentet fra den latinske gengivelse af de 
græske navne på bøgerne: 1. Mosebog kaldes Genesis, 2. Mosebog Exo-
dus, 3. Mosebog Leviticus, 4. Mosebog Numeri og 5. Mosebog Deutero-
nomium. Disse navne henviser til hovedindholdet af hver af bøgerne: 
Genesis (“Begyndelsen”) til, at bogen fortæller om de ældste tider siden 
skabelsen; Exodus (“Udvandringen”) til, at den israelitiske udvandring af 
Egypten er et af bogens hovedemner; Leviticus (“Den præstelige [lov]”) 
til, at den største del af den sakrale lovgivning i Det Gamle Testamente er 
samlet her; Numeri (“Tallene”) til de folketællinger, som indleder bogen, 
og endelig Deuteronomium (“Den anden lov”) til, at Moseloven “genta-
ges” eller præsenteres i en anden form i denne bog. I jødisk tradition be-
nyttes blot begyndelsesordet i hver af bøgerne som betegnelse herpå, 
f.eks. hedder Exodus we’ellæ šemôt (“og disse er navnene”), og Leviticus 
wajjiqrā’, “og [Jahve] kaldte”. I jødisk eksegetisk litteratur er det ikke 
usædvanligt at se disse sidste betegnelser på Mosebøgerne benyttet. 

“Profeterne” omfatter ifølge den jødiske Bibel såvel den såkaldte “hi-
storiske” litteratur: Josvabogen, Dommerbogen, 1. og 2. Samuelsbog og 
1. og 2. Kongebog, som de egentlige profetskrifter, henholdsvis de tre 
store profetbøger, Esajas’ Bog, Jeremias’ Bog og Ezekiels Bog, og Tolv-
profetbogen, en samling af mindre profetskrifter: Hoseas’ Bog, Joels Bog, 
Amos’ Bog, Obadias’ Bog, Jonas’ Bog, Mikas Bog, Nahums Bog, Ha-
bakkuks Bog, Sefanias’ Bog, Haggajs Bog, Zakarias’ Bog og Malakias’ 
Bog. 

“Skrifterne” er en fællesbetegnelse, der dækker over adskillige skrifter 
af vidt forskellig karakter. Litteratur med et øjensynligt historisk indhold 
er repræsenteret af Krønikebøgerne, Ezras Bog og Nehemias’ Bog. Dertil 
kommer samlingen af de fem Megillot eller “Festrullerne”, Ruths Bog, 
Højsangen, Esters Bog, Prædikerens Bog og Klagesangene. Endelig inde-
holder “Skrifterne” tre større poetiske værker: Davids Salmer, en samling 
af 150 digte, der igen er inddelt i fem mindre samlinger; Jobs Bog, en 
episk tekst om Herrens lidende tjener Job, og Ordsprogenes Bog, en stør-
re samling af kortere eller længere leveregler, formaninger og ordsprog. 
Endelig befinder Daniels Bog sig i den jødiske tekstsamling blandt 
“Skrifterne”. 

Den jødiske TaNaK er for langt den største dels vedkommende forfattet 
på hebraisk, et semitisk sprog. Mindre afsnit, hvortil især hører de midter-
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ste dele af Daniels Bog, er holdt på aramaisk, et andet semitisk sprog, der 
er nært beslægtet med hebraisk. 

Kristne bibler bringer de enkelte bibelske bøger i en anden rækkefølge 
og placerer flere af dem i andre skriftgrupper end dem, hvori de hører 
hjemme ifølge den jødiske tradition. I store træk er bøgerne også i de 
kristne bibler inddelt i tre hovedgrupper. Den første del omfatter først og 
fremmest fortællingen om verden fra skabelsen til ødelæggelsen af tem-
plet i Jerusalem, det vil sige alle bøgerne fra Genesis til 2. Kongebog. 
Den anden del omfatter de fleste af de bøger, som ifølge den jødiske tra-
dition hører til “Skrifterne”, og den tredje og afsluttende del omfatter de 
egentlige profetskrifter. Der er givetvis en teologisk og kristologisk årsag 
til, at de kristne bibler anfører de enkelte skrifter i en anden orden end de 
jødiske. Mens “Loven” i den jødiske tradition indtager hæderspladsen, er 
“Loven” i den kristne tradition underordnet historiefortællingen og indgår 
som en del heraf. Profeterne afslutter derimod i den kristne Bibel altid 
tekstsamlingen; uden tvivl fordi profeterne siden urkirken blev betragtet 
som hellige mænd, der forudsagde Kristi komme. 

Den kristne Bibel adskiller sig imidlertid, som den tager sig ud i dansk 
bibeltradition, på flere andre punkter fra den jødiske skriftsamling, idet 
flere skrifter har “byttet” gruppe. Krønikebøgerne og Ezras Bog og Nehe-
mias’ Bog er placeret efter 2. Kongebog som en del af den historiske litte-
ratur. Ruths Bog er placeret efter Dommerbogen og Esters Bog efter Ne-
hemias’ Bog. Den jødiske samling af “profeter” er blevet væsentlig redu-
ceret i den kristne tradition, fordi de seks ifølge jødisk tradition profetiske 
skrifter fra Josvabogen til 2. Kongebog i den kristne tradition regnes for 
historiske bøger. Til gengæld findes Daniels Bog i den kristne Bibel 
blandt de egentlige profetbøger, hvor Daniels Bog er placeret lige efter 
Ezekiels Bog. Klagesangene er ligeledes flyttet fra “Skrifterne” til pro-
fetlitteraturen og placeret efter Jeremias’ Bog, fordi Jeremias i traditionen 
gik for at være forfatteren til Klagesangene. Resten af “Skrifterne” er 
reduceret til fem bøger i denne rækkefølge: Jobs Bog, Salmernes Bog, 
Ordsprogenes Bog, Prædikerens Bog og Højsangen. Princippet for denne 
indplacering er givetvis bibelhistorisk: Job er placeret i fortiden, Salmer-
ne regnes i traditionen for digtet af David, mens de tre sidste bøger op-
fattes som forfattede af Salomo, Davids søn og efterfølger på tronen. 

Det Gamle Testamente er i den danske Bibel baseret på samlingen af 
skrifter, der findes i TaNaK, men optræder i den rækkefølge, der har væ-
ret gældende i den kristne tradition siden oldtiden. Den gældende kristne 
inddeling og rækkefølge af de gammeltestamentlige bøger findes allerede 
i den ældste kristne Bibel. Denne bibel forelå på græsk og omfattede så-
vel Det Gamle som Det Nye Testamente. Den gammeltestamentlige del 
heraf kaldes i sin græske form for Septuaginta (gerne forkortet som LXX, 
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det vil sige “De Halvfjerdsindstyve” – et navn, der knytter sig til traditio-
nen om tilblivelsen af oversættelsen, som bl.a. er bevaret hos Josefus [1. 
årh. e.Kr.]). Hovedparten af den gammeltestamentlige del af Biblen består 
af oversættelser af de jødiske skrifter, der indgår i TaNaK.  

I den græske Bibel, Septuaginta, er der imidlertid medregnet en ret om-
fattende række skrifter, som ikke findes i den hebraiske samling. Den 
historiske litteratur er forøget med 1. Ezrabog (2. Ezrabog omfatter i Sep-
tuaginta såvel Ezras Bog som Nehemias’ Bog fra den jødiske skrift-
samling), Judiths Bog, Tobits Bog og de fire Makkabæerbøger. Blandt 
skrifterne finder man også Salomos Oder og Salmer, Jesus Siraks Bog og 
Visdommens Bog. Profetlitteraturen er udvidet med Jeremias’ Brev, Ba-
ruks Bog (Baruk var ifølge Jeremias’ Bog profeten Jeremias’ skriver), 
samt Susannas Bog og Bel og Dragen. 

Der har været gisnet meget om årsagen til, at den hebraiske bibel er be-
tydelig mere restriktiv med hensyn til, hvilke skrifter der er optaget i den, 
end det er tilfældet i Septuaginta, der også oprindeligt var en jødisk skrift-
samling. Én hovedårsag må være, at ingen skrifter, der ifølge deres eget 
vidnesbyrd daterer sig til tiden efter Ezra, anerkendes som autoriserede, 
det vil sige kanoniske skrifter. Det gælder f.eks. Tobits Bog og Jesus Si-
raks Bog, men ikke Danielsbogen, der “officielt” går for at stamme fra 
tiden før Ezra. En anden årsag er, at hvis et skrift ikke har foreligget på 
hebraisk, men kun på græsk, har det ikke kunnet indgå i den hebraiske 
bibel. Det gælder med bestemthed 1.-4. Makkabæerbog, men sikkert også 
andre bøger. 

Hovedparten af disse ekstra bøger fra den græske Bibel opfattes i dansk 
bibeltradition som apokryfe bøger (det vil sige “skjulte” eller “hemme-
lige” bøger), og er i mange trykte bibler placeret som en selvstændig sam-
ling mellem Det Gamle og Det Nye Testamente.3 Andre af dem – her-
iblandt 3. og 4. Makkabæerbog, samt Salomos Oder og Salmer, henreg-
nes til de gammeltestamentlige pseudepigrafer (pseudepigraf betyder 
“løgneskrift”), der imidlertid også indeholder en række skrifter, der ikke 
findes i hverken den jødiske TaNaK eller den kristne Septuaginta, bl.a. 
skrifter som De Tolv Patriarkers Testamente, Jubilæerbogen, 1. Henoks-
bog og 4. Ezrabog.4 

                                                           
3. De findes også som separatudgave: Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger 
(København 1998), med et kommentarbind ved Benedikt Otzen, Kommentar til 
de Apokryfe Bøger (København 1998).  
4. En betragtelig del af Pseudepigraferne er tilgængelig i dansk oversættelse: E. 
Hammershaimb, Johannes Munck, Bent Noack og Paul Seidelin, De gammelte-
stamentlige Pseudepigrafer (1953-1976), 2. udgave ved Bodil Ejrnæs og Bene-
dikt Otzen (København 2001).  
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Oversigt over skrifterne og deres rækkefølge i forskellige udgaver af Det 
Gamle Testamente: 
Danske Bibel TaNaK LXX Vulgata 
Genesis 
Exodus 
Leviticus 
Numeri 
Deuteronomium 
Josvabogen 
Dommerbogen 
Ruths Bog 
1. Samuelsbog 
2. Samuelsbog 
1. Kongebog 
2. Kongebog 
1. Krønikebog 
2. Krønikebog 
Ezras Bog 
Nehemias’ Bog 
Esters Bog 
Jobs Bog 
Salmernes Bog 
Ordsprog. Bog 
Prædikerens 

Bog 
Højsangen 
Esajas’ Bog 
Jeremias’ Bog 
Klagesangene 
Ezekiels Bog 
Daniels Bog 
Hoseas’ Bog 
Joels Bog 
Amos’ Bog 
Obadias’ Bog 
Jonas’ Bog 
Mikas Bog 
Nahums Bog 
Habakkuks Bog 
Sefanias’ Bog 

Genesis 
Exodus 
Leviticus 
Numeri 
Deuteronomium 
Josvabogen 
Dommerbogen 
1. Samuelsbog 
2. Samuelsbog 
1. Kongebog 
2. Kongebog 
Esajas’ Bog 
Jeremias’ Bog 
Hezekiels Bog 
Hoseas’ Bog 
Joels Bog 
Amos’ Bog 
Obadias’ Bog 
Jonas’ Bog 
Mikas Bog 
Nahums Bog 
Habakkuks Bog 
Sefanias’ Bog 
Haggajs Bog 
Zakarias’ Bog 
Malakias’ Bog 
Salmernes Bog 
Jobs Bog 
Ordsprog. Bog 
Ruths Bog 
Højsangen 
Prædikerens 

Bog 
Klagesangene 
Esters Bog 
Daniels Bog 
Ezras Bog 

Genesis 
Exodus 
Leviticus 
Numeri 
Deuteronomium 
Josvabogen 
Dommerbogen 
Ruths Bog 
1. Samuelsbog 
2. Samuelsbog 
1. Kongebog 
2. Kongebog 
1. Krønikebog 
2. Krønikebog 
1. Ezrabog 
2. Ezrabog 
Esters Bog 
Judits Bog 
Tobits Bog 
1. Makkabæerb. 
2. Makkabæerb. 
3. Makkabæerb. 
4. Makkabæerb. 
Salmernes Bog 
Oderne5 
Ordsprog. Bog 
Prædikerens 

Bog 
Højsangen 
Jobs Bog 
Visdommens 
Bog 
Siraks Bog 
Salomos Salmer 
Hoseas’ Bog 
Amos’ Bog 
Mikas Bog 

Genesis 
Exodus 
Leviticus 
Numeri 
Deuteronomium 
Josvabogen 
Dommerbogen 
Ruths Bog 
1. Samuelsbog 
2. Samuelsbog 
1. Kongebog 
2. Kongebog 
1. Krønikebog 
2. Krønikebog 
Ezras Bog 
Nehemias’ Bog 
Tobits Bog 
Judits Bog 
Esters Bog 
Jobs Bog 
Salmernes Bog 
Ordsprog. Bog 
Prædikerens 

Bog 
Højsangen 
Visdom. Bog 
Siraks Bog 
Esajas’ Bog 
Jeremias’ Bog 
Klagesangene 
Baruks Bog 
Hezekiels Bog 
Daniels Bog 
Hoseas’ Bog 
Joels Bog 
Amos’ Bog 
Obadias’ Bog 

                                                           
5. Et tillæg til Salmernes Bog specielt for den græske Bibel. 
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Haggajs Bog 
Zakarias’ Bog 
Malakias’ Bog 

Nehemias’ Bog 
1. Krønikebog 
2. Krønikebog 

Joels Bog 
Obadias’ Bog 
Jonas’ Bog 
Nahums Bog 
Habakkuks Bog 
Sefanias’ Bog 
Haggajs Bog 
Zakarias’ Bog 
Malakias’ Bog 
Esajas’ Bog 
Jeremias’ Bog 
Baruks Bog 
Klagesangene 
Jeremias’ Brev 
Hezekiels Bog 
Susanna 
Daniel (tillæg) 
Bel og Dragen 

Jonas’ Bog 
Mikas Bog 
Nahums Bog 
Habakkuks Bog 
Sefanias’ Bog 
Haggajs Bog 
Malakias’ Bog 
1. Makkabæerb. 
2. Makkabæerb. 
 

Når den danske Bibel ikke medtager hele udvalget af skrifter i Septua-
ginta, hænger det bl.a. sammen med den katolske kirkes bibeltradition, 
der siden oldtiden har været dominerende i Vest- og Nordeuropa. Denne 
tradition bygger på den latinske oversættelse af Bibelen fra det 4. århun-
drede e.Kr., der går under navnet Vulgata (“Den Folkelige”). Vulgata er 
opdelt i fire grupper, “de historiske bøger”, “lærdomsbøger” (libri didac-
tici – man kunne også kalde dem for “visdomsbøger”), profetbøgerne og 
“de nye historiebøger”. De historiske bøger omfatter samtlige dele af den 
historiske litteratur i den danske Bibel, men føjer hertil Tobits Bog og 
Judiths Bog. Lærdomsbøgerne omfatter også Visdommens Bog og Siraks 
Bog. Endelig findes 1. og 2. Makkabæerbog placeret i gruppen af “de nye 
historiebøger”, hvorimod 3. og 4. Makkabæerbog er ikke medtaget. 

Der findes andre bibeltraditioner end de her angivne. Blandt andet har 
den koptiske og den etiopiske kirke hver deres egen samling af hellige 
skrifter, der stort set svarer til andre antikke samlinger, men medregner 
Enoks Bog som et af deres hellige skrifter. Man kan i virkeligheden ud-
trykke det på den måde, at ethvert kirkesamfund i praksis har sin egen 
Bibel, det vil sige sin egen samling af hellige skrifter. Det er dog karakte-
ristisk for alle kristne samlinger, at alle skrifter, som indgår i den jødiske 
TaNaK, også findes i disse. 
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Kort oversigt over indholdet af Det Gamle Testamente  
I den efterfølgende korte indholdsoversigt over den gammeltestamentlige 
litteratur følges inddelingen i TaNaK. Det vil sige, at rækkefølgen er Lo-
ven eller Pentateuken (Tora), De Tidlige Profeter og Skriftprofeterne 
(Nevi’im) og endelig Skrifterne (Ketuvim). Når den jødiske og ikke den 
kristne rækkefølge vælges, er der tale om en ren og skær konvention. Det 
har også praktiske årsager, så længe Biblia Hebraica er grundlaget for 
undervisningen i Det Gamle Testamente. For de to første tekstgruppers 
vedkommende er der tale om en præsentation, der resumerer de enkelte 
fortælleblokke. For Skriftprofeterne og for Skrifterne vil oversigten blive 
mere kursorisk og begrænse sig til en redegørelse for det enkelte skrifts 
hovedtema(er). 

Loven 
Genesis kan inddeles i tre afsnit: urhistorien (Gen 1-11), patriarkhistori-
en (Gen 12-36) og Josefhistorien (Gen 37-50).  

Urhistorien fortæller indledningsvis om verdens skabelse (Gen 1-2), om 
hvorledes de første mennesker gjorde oprør mod Jahve/Gud og blev for-
drevet til den barske virkelighed uden for Edens Have (Gen 3), om bro-
dermordet (Gen 4), syndfloden (Gen 6-8) og Babelstårnet (Gen 11). Der 
findes også en række stamtavler, der fører menneskeheden fra Adam og 
Eva til Israels stamfader Abraham (Gen 4,1.17-26; 5; 9,18-19; 10; 11,10-
32). Endelig berettes der om den første pagt mellem Gud og mennesket, 
hvori Gud efter syndfloden lover aldrig mere at udslette jorden (Gen 9). 

Patriarkhistorien er delt op i to hovedafsnit. Det første beretter om pa-
triarken (af græsk patriarchæs, egentlig “Høvding for en slægt”) Abra-
ham (Gen 12-25,11), det andet om patriarken Jakob (Gen 25,19-36,43). 
Imellem Abraham og Jakob optræder den tredje patriark, Isak, som binde-
led; men Isak er kun hovedperson i Genesis 26. 

I historien om Abraham fortælles der om det israelitiske folks første 
stamfader. Det berettes, hvorledes Jahve udvælger Abraham og lader ham 
rejse med sin hustru Sara fra Karan i Mesopotamien til Kana’ans Land, 
Israels fremtidige hjemland. Til trods for flere svinkeærinder, der for en 
tid bringer Abraham til Egypten, hvor han er lige ved at miste sin hustru 
(Gen 12), og andre misforståelser som “affæren” med egypterinden Hagar 
(Gen 16) er Jahve hele tiden på Abrahams side. Abraham dør i høj alder, 
mæt af dage, og med arvefølgen sikret (Gen 25,7-10). Isak, der havde 
ægtet sin farbroders datter, Rebekka fra Karan (Gen 24), får tvillingerne 
Jakob og Esau (Gen 25,20-26). Jakobshistorien fortæller indledningsvis 
om striden mellem Esau og Jakob, om hvordan Jakob tiltusker sig fade-
rens velsignelse, men må flygte til Karan til sin morbroder, Laban (Gen 
27). I Karan gifter Jakob sig med morbroderens to døtre, Lea og Rakel og 
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bliver fader til i alt tolv sønner (Gen 29,15-30,24; 35,16-20), stamfædrene 
til Israels tolv stammer. Jakob vender endelig tilbage fra Karan til Ka-
na’ans Land (Gen 33-35), hvor han begraver sin fader (Gen 35,29).  

Dette gengiver kun hovedlinjen i patriarkhistorien. Ind imellem findes 
der en række fortællinger, anekdoter, stamtavler m.m., der bl.a. beretter 
om oprindelsen til Israels nabosamfund, Ammon, Moab og Edom (Gen 
19,29-38; 36), om patriarkernes gentagne ophold hos de fremmede, hos 
ægypterne (Gen 12) eller hos filistrene (Gen 20 og 26) og om købet af 
familiegravstedet i Hebron (Gen 23).  

Uddrag af stammeudsagnene i Genesis 49 og Deuteronomium 33 

Genesis 49  Deuteronomium 33 
3Ruben, du er min  6Måtte Ruben leve og  
førstefødte,  ikke dø, om end hans  
min kraft, min manddoms   mænd kun bliver få. 
førstefrugt, ypperst i   
højhed, ypperst i styrke.   
Du kom i oprør som vandet;  
du skal miste din forrang, 
for du besteg din fars leje, 
da vanærede du min seng… 
8Juda, dig skal dine brødre   7Dette handler om Juda. 
prise, din hånd griber dine   Han sagde: Herre, hør  
fjender i nakken;  Judas røst, bring ham  
din fars sønner skal kaste  hjem til hans folk, 
sig ned for dig…  vær du de hænder, der 
  forsvarer ham, 
  en hjælp imod hans fjender. 
27Benjamin er en rovgrisk  12Om Benjamin sagde  
ulv. Om morgenen æder  han: Den, Herren 
han rovet. Om aftenen  elsker, bor i tryghed,  
deler han byttet.  den Højeste skærmer  

  ham altid, han bor mellem  
  hans bjergsider. 

Josefhistorien tager sit udgangspunkt i historien om Jakob netop på det 
tidspunkt, hvor Jakob tilsyneladende er faldet til ro i sit hjemland. Josef, 
Jakobs yndlingssøn, sælges af sine brødre som slave og bortføres til 
Egypten (Gen 37). Her ender Josef efter mange genvordigheder som den 
højst placerede embedsmand, der kun har én, selveste Farao, over sig. Til 
Egypten kommer først Josefs brødre (Gen 42-45), tvunget fra Kana’ans 
Land på grund af hungersnød, siden hen hans fader Jakob (Gen 46). Ja-
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kob dør i Egypten, men bringes tilbage og bisættes i familiegravstedet. 
Josef dør i Egypten og begraves der på egyptisk manér. Også inden for 
denne fortælling findes der indskudt mindre beretninger såsom den anek-
dotiske fortælling om, hvorledes stamfaderen Juda med sin svigerdatter, 
der var blevet enke, avler den første stamfader til Davids slægt (Gen 38; 
sml. Ruth 4,18-22). En særlig stilling indtager “Jakobs velsignelse” (Gen 
49), en poetisk oversigt over Israels tolv stammer tilføjet en ikke altid helt 
venlig karakteristik af hver af stammerne. 
Exodus-Numeri kan med hensyn til det fortællende stof inddeles i tre 
hovedafsnit: Der indledes med udvandringsfortællingen (Exod 1-15) og 
indledningen til ørkenvandringsfortællingen (Exod 16-18), og der afslut-
tes med den resterende del af ørkenvandringsfortællingen (Num 10-33). 
Den omfattende Sinajberetning, det vil sige historien om, hvorledes Jahve 
sluttede pagt med Israel på Sinaj og skænkede Israel sin lov (Exod 19-
Num 10), er placeret midt i ørkenvandringsfortællingen.  

Udvandringsfortællingen – i videnskabelig sprogbrug ofte omtalt som 
exodusberetningen – beretter om Moses, der vokser op ved Faraos hof, 
men på flugt fra Egypten møder Jahve i den brændende tornebusk og kal-
des til folkets leder (Exod 3). Moses skal føre Israel, der efter 430 år i 
Egypten er blevet til et stort folk, ud af Egypten; men kun Egyptens ti 
plager (Exod 7-11) kan overbevise Farao om nødvendigheden af at lade 
israelitterne rejse. I forbindelse med afrejsen indstiftes påsken som en 
ihukommelse af udfrielsen af Egypten (Exod 12-13). Farao fortryder, at 
han lod Israel rejse, sætter efter Israel, men omkommer med hele sin hær i 
Sivhavet, efter at Israel er vandret tørskoet gennem havet, der deler sig 
(Exod 14-15). Israel drager herefter videre gennem ørkenen (Exod 16-
18). Forskellige mindre afsnit er lagt ind i hovedfortællingen. Man hæfter 
sig især ved “Sivhavssangen” (Exod 15,1-18), en poetisk version af pro-
safortællingen om overgangen over havet i Exodus 14. 

Ørkenvandringsfortællingen bringer Israel fra Sivhavet til Jordanfloden 
og er på den ene side afgrænset af overgangen over Sivhavet (Exod 14-
15) og på den anden af overgangen over Jordan, som følger senere i Jos-
vabogen (Josva 3). Denne vandring gennem ørkenen, der fører Israel fra 
Egyptens grænse til Kana’ans grænse, foregår ved hjælp af en række sta-
tioner, hvor ting hænder, og beslutninger skal tages. Rejsen er karakteri-
seret ved de mange gange, hvor det israelitiske folk optræder trodsigt 
over for dets Gud og beklager dets onde skæbne i ørkenen. Det sker på 
trods af Jahves bestandige vejledning, om dagen i form af en røgsøjle og 
om natten som en ildstøtte. Da Israel når til sydgrænsen af Kana’ans 
Land, sendes spejdere ind i landet; men deres rapport skræmmer folket 
fra at rykke ind i deres land. I stedet dømmer Jahve det til på grund af 
dets ulydighed at vandre omkring i ørkenen i fyrretyve år (Num 13-14). 
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Flere episoder følger, indtil Israel endelig kan slå lejr ved Jordan lige over 
for Jeriko i Kana’ans Land (Num 33,41-49). 

Som allerede nævnt afbrydes beretningen om Israels vandringer i ørke-
nen af Sinajberetningen, der optager hele den centrale del af Pentateuken, 
det vil sige mere end halvdelen af Exodus, hele Leviticus og de første ti 
kapitler af Numeri. Der indledes med fortællingen om gudsåbenbaringen 
på Sinaj (Exod 19). Dernæst følger en række love, først de ti bud (Exod 
20,1-17) og “alterloven” (Exod 20,24-26), siden den såkaldte “pagtsbog” 
(Exodus 21-23). Herefter berettes der om selve pagtsslutningen (Exod 
24), hvorefter Exodus munder ud i en lang række forordninger om hellig-
dommens indretning og om præsternes forhold (Exod 25-40). Ind imel-
lem disse forordninger skyder sig fortællingen om guldkalven og de nye 
lovtavler (Exod 32-34). 
Leviticus indledes af en lang række offerlove, om brændofferet, afgrøde-
offeret osv. (Lev 1-7). Derefter kommer beretningen om indsættelsen af 
Aron, Moses’ broder, og af Arons sønner som præster (Lev 8-10), og end-
nu en serie love om renhed og urenhed (Lev 11-15). Reglerne for højti-
deligholdelsen af Den Store Forsoningsdag behandles udførligt (Lev 16). 
Derefter kommer en større og meget blandet samling af religiøse og soci-
ale påbud og forbud, der i forskningen under ét ofte kaldes “Helligheds-
loven” (Lev 17-26). Hertil hører bl.a. love om kønslig omgang, om sab-
batten og sabbatsåret og jubelåret (Lev 25).  
Numeri indledes med en række “mønstringer”, det vil sige mandtalslister, 
der dels omfatter hele Israel, dels specielt levitterne (Num 1-4), og Sinaj-
beretningen afsluttes med en serie af blandede forordninger om levit-
ternes opgaver og om helligdommen (Num 4-9). Herefter fortsættes ør-
kenvandringsberetningen som allerede omtalt ovenfor. 
Deuteronomium har form som en tale, som Moses holder for Israel på 
rastestedet inden overgangen over Jordan (Deut 1-30), og der afsluttes 
med beretningen om Moses’ død (Deut 34). “Talen” er med hensyn til 
indhold meget uensartet. Den indleder med et tilbageblik over ørkenvan-
dringstiden (Deut 1-3), hvorefter der først kommer en række formaninger 
om at holde pagten og loven (Deut 4,1-40), derefter følger selve loven, 
der – ligesom det var tilfældet i Exodus – indledes med de ti bud (Deut 
5,6-21). Modsat lovkomplekset i Exodus-Numeri afbrydes lovene i Deu-
teronomium hele tiden af nye og gentagne formaninger om i fremtiden at 
holde sig til Jahve og om at holde loven og budene. Fra kapitel 12 og 
frem til kapitel 26 tager lovstoffet dog mere og mere over, og der følger 
en lang række specifikke leveregler og påbud af et vidt forskelligt ind-
hold. Fra og med kapitel 27 ændrer fremstillingen igen karakter, og der 
udstedes forordninger for et alterbyggeri på Ebals bjerg ved Sikem (Deut 
27,1-10), hvorefter der følger en liste over velsignelser og forbandelser, 
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som knytter sig til den, der henholdsvis holder eller bryder pagten (Deut 
27,12-28,68). Flere regler og forordninger følger indtil beretningen om 
indsættelsen af Josva som Moses’ efterfølger (Deut 31). Deuteronomium 
afsluttes herefter med den såkaldte “Moses’ Sang” (Deut 32) og med 
“Moses’ velsignelse” (Deut 33), en række udsagn om hver af de israeliti-
ske stammer, der i hvert fald med hensyn til form kan sidestilles med “Ja-
kobs velsignelse” (Gen 49). Endelig afsluttes hele Pentateuken med beret-
ningen om Moses’ død (Deut 34). 

Profeterne 
De Tidlige Profeter (Josvabogen til 2. Kongebog) 
Josvabogen kan opdeles i tre sektioner. Den første beretter om overgan-
gen over Jordanfloden og erobringen af landet (Josva 1-12), den anden 
om fordelingen af landet mellem Israels stammer (Josva 13-19). Til denne 
knytter sig en liste over tilflugtsbyerne (Josva 20) og levitbyerne (Josva 
21), samt beretningen om bygningen af et alter til Jahve øst Jordanfloden 
(Josva 22). Den afsluttende del består af Josvas afskedstale i Silo (Josva 
23) og pagtslutningen i Sikem (Josva 24). Der afsluttes med en kort notits 
om Josvas død og begravelse (Josva 24,29-33). 

Beretningen om erobringen af landet indledes med historien om de is-
raelitiske spioner, der i Jeriko beskyttes af skøgen Rahab (Josva 2). Der-
efter følger overgangen over Jordan, der fremstilles som en parallel til 
overgangen over Sivhavet, og opstillingen i Gilgal (der betyder “kreds”) 
af tolv sten, der skal erindre om overgangen over Jordanfloden, og der af-
sluttes med fejringen af påsken (Josva 3-5). Derefter indledes erobringen 
med indtagelsen af de kana’anæiske byer Jeriko og Aj (Josva 6 og 8). Ind 
imellem de to erobringer kommer en fortælling om straffen for at bryde 
Herrens ban, som var lagt på det erobrede gods fra Jeriko (Josva 7). En 
tredje by, Gibeon, står for at skulle erobres, men overtaler bedragerisk 
israelitterne til at slutte pagt med sig og skånes derfor (Josva 9). Ero-
bringsfortællingerne afsluttes med mere almene redegørelser for de israe-
litiske erobringer i det sydlige Kana’an (Josva 10) og det nordlige Ka-
na’an (Josva 11) samt med en samlet fortegnelse over erobringerne (Josva 
12). 

Fordelingen af landet optager midterdelen af Josvabogen og består af 
en minutiøs redegørelse for inddeling af Kana’ans land i stammeområder, 
der også omfatter en nøje beskrivelse af grænserne for hvert stammeom-
råde. Selve fordelingen er underopdelt i flere afsnit. Der indledes med en 
redegørelse for stammeområderne øst for Jordanfloden, som var tildelt 
Ruben, Gad og Manasse stammer allerede inden overgangen over Jordan-
floden (Josva 13; jf. Num 32). Derefter følger en række afsnit, hvori de 
centrale stammers områder beskrives: Judas, Efraims og Manasses      
hjemegne (Josva 14-17). Disse stammer tildeles hver deres område, mens 
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de øvrige stammer får deres områder ved lodkastning (Josva 18-19). Isra-
elitter, der uforsætlig er blevet drabsmænd og derved har stillet sig uden 
for det normale samfund, får deres egne opholdssteder, tilflugtsbyerne 
(Josva 20), mens levitterne, der under ørkenvandringen var udskilt som 
en særlig præstestamme (sml. Exod 32,25-29), ikke får noget eget ter-
ritorium, men til gengæld en række byer, som er reserveret dem (Josva 
21). 

Den sidste del af Josvabogen omfatter Josvas afsked i Silo (Josva 23) og 
pagtslutningen i Sikem (Josva 24). De to kapitler dublerer på en måde 
hinanden, idet Josva kalder Israels ledere til sig i Silo for dér at holde en 
afskedstale, hvori han formaner Israel til at holde sig til Jahve og over-
holde pagten, hvis ikke Israel ønsker at “blive udryddet fra det herlige 
land, han gav jer” (Josva 23,16). Herefter inviteres alle Israels stammer til 
Sikem, hvor Josva igen holder en tale for folket. Talen indledes med et 
historisk tilbageblik, og munder ud i en formaning om at dyrke Jahve og 
fjerne afguderne. Der afsluttes med en formel og bindende pagtslutning, 
hvorunder Josva optræder som mellemmand mellem Jahve og Israel. 
Pagtslutningen besegles med opstillingen af en mindesten i helligdommen 
i Sikem. Herefter er Josvas gerning fuldbragt, og han dør. 
Dommerbogen er inddelt i tre afsnit: Fortællingerne om Israels dommere 
(Dommerbogen 1-12), Samsonhistorierne (Dommerbogen 13-16), og 
endelig beretninger fra dengang Israel ikke havde en konge (Dommerbo-
gen 17-21). 

Den første del, Fortællingerne om Israels dommere, indledes med et af-
snit, der gennemgår de erobringer, som er gennemført af Juda stamme og 
af Josefs hus (Efraim og Manasse stammer); men der lægges nok så be-
mærkelsesværdigt lige så meget eftertryk på de dele af Kana’ans Land, 
som Israel ikke fik erobret (Dom 1). Herefter følger et indledende kapitel, 
hvori Israels gentagne forbrydelser mod Jahve efter Josvas død opregnes 
med det resultat, at Jahve overgav Israel i dets fjenders hånd (Dom 2). 

Herrens engel drog fra Gilgal til Bokim. Han sagde: “Jeg førte jer op fra 
Egypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre, og jeg sagde: Jeg vil al-
drig bryde min pagt med jer, 2og I må ikke slutte pagt med dette lands 
indbyggere; deres altre skal I rive ned. Men I adlød mig ikke. Hvad har I 
dog gjort! 3Derfor siger jeg nu: Jeg vil ikke drive dem bort foran jer. De 
skal være en pisk over ryggen på jer, og deres guder skal være en snare 
for jer.” (Dom 2,1-3) 

Denne indledning kan siges at udgøre indgangsportalen til Israels efter-
følgende historie i sit land. Herefter er gangen i de efterfølgende dommer-
historier angivet: Israel har syndet mod Jahve, der har givet dem i fjen-
dens hånd. Derefter råber Israel om hjælp til Jahve, der sender en dom-
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mer, der slår fjenden og frelser Israel. Så længe dommeren lever, holder 
Israel fast ved Jahve; men når dommeren er død, gentager historien sig. 
Dette sker den ene gang efter den anden, indtil Israel rives i stykker af 
borgerkrig, og dets dommer – i dette tilfælde Jefta – må kæmpe mod sit 
eget folk (Dom 12). 

Til denne samling af dommerfortællinger hæfter Samsonhistorierne sig 
(Dom 13-16). I disse berettes der om den mægtige israelitiske helt Sam-
son og den træske kvinde Dalila, om hvorledes Samson frelser Israel fra 
dets værste fjende, filistrene, men selv bringes til fald ved Dalilas rænke-
spil og overgives til filistrene, der stikker øjnene ud på ham, og endelig 
om Samsons sidste heltegerning, da den blinde Samson tager tre tusinde 
filistre med sig i døden. 

Fortællingerne i den sidste del af Dommerbogen handler ikke så meget 
om frafald mod Jahve, Israels Gud, som om menneskers selvrådighed, når 
der ikke er en konge til at herske over dem: “På den tid var der ingen 
konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt” (Dom 21,25). Den 
første fortælling (Dom 17-18) beretter om Mikas helligdom i Efraims 
bjerge, der plyndres af danitterne, der bringer præst og gudebillede til 
Lajish, danitternes fremtidige hovedstad. Den anden (Dom 19-21) handler 
om den næsten fuldstændige udryddelse af Benjamin stamme. Årsagen er, 
at en levits medhustru er blevet voldtaget til døde i en benjaminitisk by. 
Denne forbrydelse har som konsekvens, at resten af Israel indleder en 
udryddelseskrig mod Benjamin, hvoraf kun en lille rest skånes. 
1. Samuelsbog deler sig tilsyneladende også op i tre dele, hver med sin 
hovedperson. Det første afsnit handler om profeten Samuel, det andet om 
Saul, Israels første konge, det tredje om den unge David, Sauls efterføl-
ger. Fortællingerne om disse tre personer er imidlertid vævet ind i hinan-
den på en sådan måde, at det er særdeles vanskeligt at udskille de enkelte 
dele som selvstændige litterære enheder. Skulle man forsøge en indde-
ling, vil første del – Samuelsafsnittet – omfatte 1. Samuelsbog 1-8, anden 
del – Saulsberetningen – 1. Samuelsbog 9-15, og det tredje – om David – 
1. Samuelsbog 16-31. Samuel dør imidlertid først i 1. Samuelsbog 25 og 
Saul i 1. Samuelsbog 31. 

Indledningen til 1. Samuelsbog indeholder beretningen om Samuels 
fødsel og opvækst i templet i Silo og hans kaldelse til profet for Jahve (1. 
Sam 1-3). Fortællingen om Samuel bryder herefter af, og der berettes om 
Jahves ark, der stod i helligdommen i Silo, men bringes med ud og tabes i 
krigen mod filistrene, som nok erobrer den, men ikke magter at huse den i 
deres eget tempel. Arken finder et foreløbigt hjemsted i Kirjat-Jearim (1. 
Sam 4-6). Herefter berettes om Samuels sejr over filistrene (1. Sam 7) og 
hans reaktion, da israelitterne vil have en konge (1. Sam 8): “Sæt dog en 
konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk” (1. Sam 8,5).  
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Siden følger beretningen om kong Saul, der drager ud for at lede efter 
sin faders æsler, men i stedet finder et kongedømme, idet han salves til 
konge af Samuel (1. Sam 9-10). Saul skal dog igennem endnu to kåringer, 
før han med rette kan kalde sig konge af Israel (1. Sam 10,17-25 og 1. 
Sam 11). Samuel tager nu afsked med en advarselstale til Israel, der hand-
ler om konsekvenserne af, at de har fået en konge (1. Sam 12), mens Saul 
fortsætter sin karriere med at sejre over filistrene (1. Sam 13-14). Senere 
kommer det til brud mellem Saul og Samuel, og David salves i stedet til 
konge over Israel af Samuel (1. Sam 15-16). Resten af 1. Samuelsbog 
handler om skinsygen mellem Saul og David, der stiger i takt med, at Da-
vids held vokser, og bogen kulminerer med Sauls død i kamp mod fili-
strene (1. Sam 31). 

Tre udgaver af forjættelsen til David om det evige dynasti: 

  2. Samuelsbog 7         Salme 89      Salme 132 
11Og nu forkynder 
Herren for dig: Herren 
vil bygge dig et hus. 
12Når dine dage er 
omme, og du har lagt 
dig til hvile hos dine 
fædre, vil jeg lade en 
af dine efterkommere, 
dit eget kød og blod, 
efterfølge dig, og jeg 
vil grundfæste hans 
kongedømme. … 16Dit 
hus og dit konge-
dømme skal stå fast 
for mit ansigt til evig 
tid. 

4“Jeg [Jahve] har slut-
tet pagt med min ud-
valgte, jeg har tilsvoret 
David, min tjener: 5Til 
evig tid grundfæster 
jeg din slægt, bygger 
din trone i slægt efter 
slægt.” 

11Herren tilsvor David 
en ed, et pålideligt ord, 
han ikke går fra: 
Mænd blandt dine ef-
terkommere vil jeg 
sætte på din trone. 
12Hvis dine sønner 
holder min pagt og 
min lov, som jeg lærer 
dem, så skal også de-
res sønner for evigt 
sidde på din trone. 

2. Samuelsbog fortsætter, hvor 1. Samuelsbog slap med beretningen om 
opgøret mellem David og Sauls efterkommere, hvor til sidst kun David er 
tilbage. David kåres til konge over Israel, indtager sin fremtidige hoved-
stad, Jerusalem og fører Jahves ark til sin by (2. Sam 1-6). På dette sted 
optræder en prægnant passage, hvori profeten Natan lover David et evigt 
dynasti (2. Sam 7). Fra 2. Samuelsbog 8 begynder en ny fortælletråd, der 
beretter om forbandelsen, der ramte Davids hus (2. Sam 8-20, med en 
epilog i 1. Kong 1-2). Ulykkerne begynder med Davids betagelse af hittit-
ten Urias’ hustru, Batseba, med hvem han får den senere tronfølger Salo-
mo (2. Sam 11-12), og fortsætter med voldtægt, incest og brodermord 
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mellem Davids børn (2. Sam 13) og med opgøret mellem David og hans 
yndlingssøn Absalom, en lang tragisk fortælling, der ender med Ab-
saloms forsmædelige død, hængende på et træ (2. Sam 14-19). Davidsfor-
tællingen klinger ud i beretningen om nordstammernes oprør mod David, 
et opgør der spår ilde om fremtiden for Davids rige (2. Sam 20). De sidste 
kapitler i 2. Samuelsbog rummer “løst og fast” fra Davids epoke, bl.a. 
“Davids sidste ord” (2. Sam 23,1-7), en fortegnelse over Davids krigshel-
te (2. Sam 23 8-39) og fortællingen om pesten som ihjelslog 70.000 israe-
litter som straf for en folketælling (2. Sam 24). 

Kongebøgerne handler om Israel og Juda rigers historie fra Davids død 
til Jerusalems fald, templets ødelæggelse, det israelitiske folk fordrivelse 
fra sit land og tabet af Pagtens Ark. 
1. Kongebog afslutter indledningsvis fortællingen om David med histori-
en om Davids død og Salomos tronbestigelse (1. Kong 1-2,11). Derefter 
følger beretningen om Salomos storhed (1. Kong 2-11). Inden for kom-
plekset af Salomofortællinger indtager beretningen om tempelbyggeriet 
og det tilhørende paladsbyggeri den centrale stilling (1. Kong 5-8). Blandt 
de farverige, anekdotiske fortællinger om Salomos tid finder man beret-
ningen om Salomos dom (1. Kong 3,16-27) og om dronningen af Sabas 
besøg hos Salomo (1. Kong 10,1-13). Fra og med 1. Kongebog 11 begyn-
der tragedien med titlen “Israels historie” for alvor, en historie, der først 
når til sin bitre afslutning i 2. Kongebog 25. Den resterende del af 1. 
Kongebog (1. Kong 11-22) fører historien fra Salomos død og rigets op-
løsning i to små stater, Israel og Juda (1. Kong 12) frem til Akabs søn, 
Akazja af Israels regeringstid. Ind midt i denne historie skubber sig beret-
ningerne om de to israelitiske profeter, Elias og Elisa og deres opgør med 
kong Akab og hans onde dronning Jezabel (1. Kong 17-2. Kong 9). Disse 
fortællinger binder derved 1. Kongebog og 2. Kongebog sammen og ud-
gør overgangsledet til den sidste del af Israel Riges historie frem til Sa-
marias fald (2. Kong 9-17). Sammenvævet med fortællingen “Israel Riges 
historie” er beretningen om “Juda Riges historie”, der forløber mere eller 
mindre parallelt med Israel Riges. Efter Israel Riges undergang, der mar-
keres med en fordømmende kommentar fra fortællerens side (2. Kong 
17,7-23), følger først den gode kong Hizkijas regeringstid, i løbet af hvil-
ken Jahve selv griber ind i historien og frelser Jerusalem fra assyrerkon-
gen Sankerib (2. Kong 18-20), men siden den onde kong Manasse, der 
endegyldigt kommer til at besegle Juda Riges skæbne (2. Kong 21), og 
det på trods af den bedste af alle Jerusalems konger siden David, Josija, 
der gennemfører sin totale reform af gudsdyrkelsen i Juda og Jerusalem 
(2. Kong 23). Afslutningen er bitter, men uundgåelig og kommer omsi-
der, da babylonerkongen Nebukadnesar for anden gang erobrer Jerusalem 
og totalt ødelægger byen og fører folket i eksil (2. Kong 25). 
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Som sagt regner den jødiske bibeltradition, TaNaK, historiefortællin-
gerne fra Josvabogen og frem til og med 2. Kongebog med til profetlitte-
raturen. Ifølge opfattelsen inden for denne tradition betyder det, at beret-
ningen om Israels historie, som den er fortalt i de pågældende bøger, ikke 
udgør en selvstændig del af TaNaK, men må ses i sammenhæng med de i 
alt femten profetskrifter, der følger i den hebraiske Bibel, nemlig ud over 
de tre store profetskrifter, Esajas’ Bog, Jeremias’ Bog og Ezekiels Bog, 
de tolv små profetbøger, der er samlet i Tolvprofetbogen. Komplekset fra 
Josvabogen til 2. Kongebog og den profetiske litteratur fra Esajas’ Bog til 
Malakias’ Bog må derfor ifølge den jødiske tradition regnes for to sider af 
den samme sag. Begge komplekser beretter om det gamle Israels storhed 
og fald. Hertil svarer også, at mange af profetskrifterne er “daterede”; det 
vil sige, at de profeter, de pågældende skrifter er navngivne efter, placeres 
inden for den historiske ramme, som forfatterne til Kongebøgerne har 
skabt. De enkelte profetbøger er i øvrigt indbyrdes særdeles forskellige 
med hensyn til opbygning og iscenesættelse. Nogle har mest af alt form af 
at være antologier af profetudsagn med indbyggede kommentarer, andre 
virker nærmest som levnedsbeskrivelser, andre igen er egentlig blot sal-
melitteratur forklædt som profetlitteratur, og et enkelt skrift – Jonas’ Bog 
– består af en lille burlesk fortælling.  

Skriftprofeterne 
Med adskillelsen i den kristne bibeltradition af de to dele af den hebraiske 
profetlitteratur er sammenhængen mellem de tidlige profeter og skrift-
profeterne sprængt. Inden for den kristne tradition er det tilsyneladende 
alene Josva- til 2. Kongebog, der beretter om fortiden, mens blikket i 
samlingen af profetskrifter fra Esajas’ til Malakias’ Bog er fremadrettet. 
Senere i denne fremstilling vil profetlitteraturen og sammenhængen mel-
lem de tidlige profeter og skriftprofeterne blive taget op igen, idet den 
kristne tradition ud fra en gammeltestamentlig horisont tog fejl med hen-
syn til sin revurdering af sammenhængen mellem profetlitteraturen og 
den historiske litteratur, mens den samtidigt ud fra sin egen forståelsesho-
risont nødvendigvis måtte foretage denne adskillelse. 

Esajas’ Bog omtales i den videnskabelige litteratur i reglen som “Jesajas 
Bog” eller simpelthen “Jesajabogen”. Den i DO anvendte form af profe-
tens navn, Esajas, stammer fra den græske bibeltradition, hvorimod en 
gengivelse af det hebraiske navn resulterer i Jesaja eller mere korrekt 
Jeshajahu. Esajas’ Bog er et kompliceret stykke litteratur, som det fore-
kommer naturligt at opdele i tre sektioner, i forskningshistorien henholds-
vis kaldt “Proto-Esajas”, “Deutero-Esajas” og “Trito-Esajas”. 
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Datoerne for de enkelte skriftprofeter ifølge overskrifterne til  
profetbøgerne: 
Datoer, der relaterer sig til den historiske ramme i Kongebøgerne: 
Esajas:  Uzzija, Jotam, Akaz, Hizkija 
Jeremias:  Josija, Jojakim, Sidkija 
Hezekiel:  30. år, 5. dag, 4. måned / 5. år efter Jojakins eksil 
Hoseas:  Uzzija, Jotam, Akaz, Hizkija / Jeroboam 
Amos:  Uzzija / Jeroboam 
Mika:  Jotam, Akaz, Hizkija 
Sefanias:  Josija 

Datoer, der relaterer sig til det 2. tempel 
Haggaj:  kong Dareios’ 2. regeringsår 
Zakarias:  kong Dareios’ 2. regeringsår 

Profetbøger uden dato:  
Joel 
Obadias 
Jonas  (men sml. 2. Kong 14,25) 
Nahum 
Habakkuk 
Malakias 

Proto-Esajas omfatter Esajas 1-39 og sættes i forbindelse med begiven-
heder, der fandt sted i Esajas’ dage under de konger, som nævnes i over-
skriften til profetbogen. Hovedtemaet i denne del er, at Israel har svigtet 
sin Gud, og at landet derfor vil blive ødelagt af de fremmede. Kun de få i 
det forræderiske Israel, der ikke har forkastet Jahves Tora, vil blive sparet 
– kodeordet er “en rest skal blive tilbage/omvende sig” (jævnfør med det 
symbolske navn på profetsønnen Shearjashub [Es 7,3]). Efter straffen og 
rensningen af folket, landet og Jerusalem, vil den hellige rest i al fremtid 
bo på Guds sted under ledelse af Guds udvalgte Messias, på Zion, hvor 
Gud selv beskytter det ved sit nærvær. 

Dette overordnede budskab er ikke mindst i den første del af Proto-
Esajas (Es 1-12) blevet forsiret dels med en lang række poetiske afsnit af 
meget høj æstetisk værdi som f.eks. den såkaldte “vingårdssang” (Es 5,1-
7), et lille digt, der belyser kontrasten mellem Guds omsorg og menne-
skers vantro, dels med fortællingerne i prosa om profetens kaldelse (Es 6) 
og om mødet mellem Esajas og kong Akaz “ved enden af Øvredammen, 
ved vejen til vaskepladsen” (Es 7,3), der fører til profetien om Immanuels 
fødsel (det symbolske navn betyder: “Gud er med os”) (Es 7,14). 

De efterfølgende kapitler rummer en række profetiske trusselsudsagn 
vendt mod de fremmede nationer: Babylonien, Assyrien, Filisternes land, 
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Moab m.v. (Es 13-23). Disse profetier lægger op til en sektion, der vedrø-
rer jordens, det vil sige den kendte verdens, undergang og Israels frelse 
(Es 24-27). Proto-Esajas fortsætter med en række advarsler, formaninger 
og forjættelser (Es 28-35) og afsluttes med en sektion, der er identisk med 
2. Kongebog 18-20 (Es 36-39). 

Deutero-Esajas omfatter Es 40-55 og forkynder som sit hovedtema den 
sig nærmende udfrielse af Israel fra eksilet i Babylon og iscenesætter be-
frielsen af Israel som en exodus sat i værk af Israels Gud med perserkon-
gen Kyros som sit redskab. 

En række passager i Es 40-55 har påkaldt sig særlig interesse, “sangene 
om Herrens tjener” (Es 42,1-9; 49,1-13; 50,4-11; 52,13-53,12), som ofte 
betragtes som et sammenhængende kompleks inden for Esajas’ Bog. I 
den første sang (Es 42,1-9) prises tjeneren for sine ædle egenskaber, og 
som den, der skal føre de fangne ud af fængslet. I den anden sang (Es 
49,1-13) tager tjeneren ordet og priser Guds udvælgelse af ham til at føre 
Israel hjem. Den tredje sang priser tjeneren som den, Gud giver kraft, og 
som den, der støtter “den, der vandrer i mørket” (Es 50,10), men også 
straffer de onde. Endelig vendes billedet af tjeneren i den fjerde tjener-
sang (Es 52,13-53,12), hvor tjenerens undergang udpensles, forstødt af 
verden, knust af Gud med sygdom og ulykke som et skyldoffer for ver-
den. 

Trito-Esajas omfatter Es 56-66 og indeholder en broget litteratur om 
templet, sabbatten, om Jerusalem og Israels frelse. 
Jeremias’ Bog – eller Jeremiasbogen – adskiller sig med hensyn til sin 
form i betydelig grad fra Esajas’ Bog, først og fremmest ved at det bio-
grafiske materiale optager en vigtig plads. Det indebærer, at Jeremiasbo-
gen ud over poetiske passager med profetiske udsagn også indeholder en 
række prosafortællinger, der handler om profetens sammenstød med kon-
gemagten og reaktioner i forbindelse med ulykkerne, der ramte hans land 
inden Jerusalems endelige fald, ja, selv efter faldet indtil mordet på den 
babylonske statholder Gedalja, og Jeremias’ landflygtighed i Egypten. 
Prosafortællingerne ligger i øvrigt med hensyn til indhold og tankegang 
nær den opfattelse, man også finder hos de tidlige profeter – Josvabogen 
til 2. Kongebog – samt i Deuteronomium. De såkaldte confessiones ind-
tager en særlig plads i Jeremiasbogen. De har form af bekendelser, hvori 
profeten giver udtryk for sin uvilje mod sin skæbne. Med hensyn til form 
og indhold minder disse sektioner mest af alt om klagesalmer, som man 
finder dem i salmesamlingen i Det Gamle Testamente. 

Med hensyn til indholdet ligger budskabet i Jeremiasbogen ikke langt 
fra det, vi mødte i Esajas’ Bog. Jahve vil straffe Israel på grund af dets af-
gudsdyrkelse og sende det bort i eksil, og han vil lade fjenden hærge i Is-
raels land. Folket har ikke villet forstå Jahves tora, men har valgt at følge 
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dets egne vegne. I et centralt kapitel (Jer 31) bryder håbet om en ny frem-
tid imidlertid igennem, ikke for den gamle pagts, men for den nye pagts 
folk. Jeremias’ Bog udtrykker nøjagtigt som Esajas’ Bog forhåbningen 
om, at når straffens tid er overstået og forbryderne – de gudløse afguds-
dyrkere – er fjernet, vil et nyt Israel opleve en ny storhedstid i en ubryde-
lig pagt med sin Gud. Jeremiasbogen afsluttes af en række udfald mod de 
fremmede nationer (Jer 46-51) og af beretningen om Judas undergang, 
der også findes i 2. Kongebog 24-25 (Jer 52).  
Ezekiels Bog – eller Ezekielbogen – fortæller historien om profeten Eze-
kiel, der endnu inden Jerusalems endelige fald var ført i eksil til Mesopo-
tamien, og som i en række profetiske syn “ser” Jerusalems undergang 
finde sted. Ezekiel ligger med hensyn til sin forklaring på Jerusalems og 
Israels skæbne hverken fjernt fra budskabet i Esajas’ Bog eller i Jere-
miasbogen. Afgudsdyrkelsen, der undertiden beskrives med en sprog-
brug, som nogle forskere har karakteriseret som “religiøs pornografi” 
(ikke mindst Ez 16), blev Israels og Judas bane. Også Ezekielbogen rum-
mer udfald mod de fremmede nationer (Ez 25-32; 35) og forudser, hvor-
ledes Israel atter i fremtiden skal bo på “sine bjerge” (Ez 36). I en af-
sluttende vision rykkes Ezekiel fra Babylonien til Jerusalem, hvor han i et 
syn ser genopbygningen af hele det prægtige tempelkompleks med alle 
dets parafernalia (Ez 40-48). 
Tolvprofetbogen inkluderer en række profetskrifter, heriblandt seks hvis 
overskrifter angiver en dato for den pågældende profets virksomhed. Det 
gælder Hoseas’ Bog, Amos’ Bog, Mikas Bog og Sefanias’ Bog fra før 
Jerusalems fald og Haggajs og Zakarias’ Bog fra perserkongen Dareios’ 
tid. De øvrige seks bøger er Joels, Obadias’, Jonas’, Nahums, Habakkuks 
og Malakias’ Bog, som ikke er daterede. 

Hoseas’ Bog rummer profetier om Israels, det vil sige Samarias under-
gang, idet Hoseas karakteriseres som en profet, der levede i staten Israel 
før den assyriske erobring. Ligesom de store profetskrifter giver Hoseas-
bogen udtryk for, at Israel må gå til grunde på grund af mangel på kend-
skab til Gud og på grund af dets afgudsdyrkelse, fordi de har glemt     
Jahves tora (Hos 4,6). En særlig rolle spiller forestillingen om det fremti-
dige eksil i Egypten eller i ørkenen, som forstås som stedet, hvor genop-
rettelsen af det sande forhold mellem Israel og dets Gud vil finde sted. 

Amos’ Bog har også staten Israel og dens forudsete undergang som sit 
hovedemne. Også i Amosbogen kommer straffen over Israel, fordi de har 
forkastet Jahves tora (Amos 2,4-5). Straffen er uundgåelig, men vil en 
dag høre op, og det nye Israel, der skal bo i sit land til evig tid, vil fremstå 
(Amos 9,11-15). 

Mikas Bog indleder med en række udsagn om den forestående straf og 
ødelæggelse, men munder ud i visionen om Jahves tempelbjerg, Zion og 
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Jerusalem, hvortil folkene skal strømme, og hvorfra Jahves tora skal ud-
gå. I dette gudsrige skal fredsfyrsten, den nye David, regere (Mika 5). 

Sefanias’ Bog følger trop med de foregående og forkynder straf og ud-
slettelse over det troløse Israel, der forbryder sig mod Jahves tora (Sef 
3,4), men forudser også, at Israels rest skal vende hjem fra det fremmede. 

Haggajs Bog og Zakarias’ Bog er placeret i sammenhæng med genop-
bygningen af Jerusalems tempel efter eksilets afslutning og befinder sig 
dermed i en kontekst, der ikke er bestemt af de tidlige profeter, det vil 
sige Josvabogen til 2. Kongebog, men af bøger, der er placeret blandt 
skrifterne, Krønikebøgerne samt Ezras og Nehemias’ bøger. Det gælder 
specielt Haggajs Bog og Zak 1-6, mens Zak 7-12 (også kaldet “Deutero-
Zakarias”) indeholder en række udsagn om det kommende Davidsrige og 
Israels genoprettelse. 

De seks “udaterede” profetbøger er indbyrdes vidt forskellige og adskil-
ler sig da også med hensyn til deres indhold ganske meget fra den øvrige 
profetlitteratur. Flere af dem er ganske korte. Obadias’ “Bog” fylder såle-
des blot et enkelt kapitel. 

Joels Bog tager øjensynligt sit udgangspunkt i en græshoppeplage, som 
skal imødegås med bod og bøn til Jahve, der skal erstatte det tabte og 
genoprette landet (Joel 1-2). Den sidste del af Joels Bog minder mere om 
andre profetskrifter med sine domsudsagn over fremmede nationer og 
forudsigelse af Israels frelse på Zion, Guds hellige bjerg (Joel 3-4). 

Obadias’ Bog omfatter som sagt kun et enkelt kapitel og handler om 
dommen over Edom og Israels frelse. 

Jonas’ Bog er en profetlegende, en komisk novelle om profeten Jonas, 
Amittajs søn, hvem Jahve vil sende til Ninive, assyrernes hovedstad, for 
at forkynde dom og omvendelse, men som forsøger at slippe for opgaven 
ved at flygte bort til havs. Efter mange genvordigheder drager Jonas alli-
gevel til Ninive, men oplever her til sit store raseri, at assyrerne faktisk 
omvender sig til Jahve. Den centrale del af bogen er optaget af den be-
rømte skrøne om fisken, der sluger Jonas, men tre dage senere kaster ham 
op på landjorden. 

Nahums Bog handler egentlig kun om forudsigelsen af Ninives fald og 
assyrernes undergang, som Jahve vil iværksætte. 

Habakkuks Bog indleder med klager over fjenden, nærmere præciseret 
kaldæerne, og en forudsigelse af kaldæernes og deres herskers undergang. 
Skriftets tredje og afsluttende kapitel er en salme, der beskriver Jahves 
komme, straffen over fjenden og Israels frelse. 

Malakias’ Bog indeholder tre taler om de gudløses straf og de frommes 
frelse og munder ud i formaningen om at holde Moses’ tora og forudsi-
gelsen af profeten Elias’ komme. 

 



Prolegomena 

38 

Skrifterne 
Den sidste del af den jødiske Bibel eller TaNaK består af Skrifterne, Ke-
tuvim. Der er tale om en meget blandet samling af skrifter af et vidt for-
skelligt indhold. Der er ikke nogen rød tråd, som binder de bibelske bøger 
i denne samling sammen. Rækkefølgen er som nævnt forskellig i den he-
braiske Bibel fra den i den kristne tradition kendte og anvendte. Det er 
karakteristisk for ordningsprincippet i den kristne udgave af Det Gamle 
Testamente, at alle skrifter, der blot tilnærmelsesvis kan siges at inde-
holde elementer af en historisk fortælling, er placeret først, hvilket resul-
terer i, at Krønikebøgerne følger direkte efter Kongebøgerne og selv igen 
følges op af Ezras og Nehemias’ bøger. Esters Bog kommer i det kristne 
Gamle Testamente efter Nehemias’ Bog – endnu et resultat af det histori-
ske ordningsprincip. Jobs Bog er placeret før Salmernes Bog, og det kan 
meget vel være et sidste eksempel på en “historisk” vinkel på organiserin-
gen af litteraturen i den kristne sammenhæng, idet Job nok ikke er place-
ret i en kendt tid og på et kendt sted, men ikke desto mindre levede “en-
gang for længe siden” i et fjernt og ukendt land – i Us; der kunne lige så 
godt have stået “østen for solen og vesten for månen”. 

Salmernes Bog introducerer den tredje del af TaNaK. Der kan være fle-
re grunde hertil. Måske skal man lægge vægt på, at mens Det Nye Te-
stamente en gang imellem taler om, at begivenhederne skete i overens-
stemmelse med, hvad der står skrevet hos “Loven og Profeterne” (Mt 
5,17; 7,12; 11,13 etc.), så henvises der også et enkelt sted til “Loven, Pro-
feterne og Salmerne” (Lk 24,44). Det er, som om den tredje del af TaNaK 
ikke umiddelbart har været inden for de nytestamentlige forfatteres hori-
sont, i hvert ikke som en allerede eksisterende autoriseret samling af 
skrifter. De kender dog Salmernes Bog og henviser dertil, f.eks. med kor-
rekt nummerangivelse til Salme 2 (Acta 13,33). Der er af denne, men 
også af andre grunde6 ingen tvivl om, at Salmernes Bog eksisterede i en 
form, som vi ville nikke genkendende til allerede inden begyndelsen af 
vores tidsregning.7 

Samlingen består som sagt af et hundrede og halvtreds digte af forskel-
lig længde og indhold, der igen er opdelt i fem mindre samlinger af uens 
størrelse. 1. samling omfatter Salme 1-41, 2. samling Salme 42-72, 3. 
                                                           
6. De vigtigste vidnesbyrd er nok de salmemanuskripter, der er fundet blandt 
Dødehavsteksterne, især i hule 11. Et forsøg på at præsentere Det Gamle Te-
stamente på grund af fragmenterne fundet ved Dødehavet er udgivet i engelsk 
oversættelse af Martin Abegg, Peter Flint og Eugene Ulrich, The Dead Sea 
Scrolls Bible (San Francisco 1999).  
7. Op mod fyrre salmehåndskrifter eller fragmenter af salmehåndskrifter er be-
varet blandt Dødehavsteksterne med teksten bevaret til et hundrede og seksogty-
ve af salmesamlingens i alt et hundrede og halvtreds salmer.  
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samling Salme 73-89, 4. samling Salme 90-106, og 5. samling Salme 
107-150. De fleste af digtene har en overskrift, hebraisk ledavid, egentlig 
“til David” (således også den græske oversættelse: tå David), men i de 
fleste oversættelser gengivet med “af David”, idet David ifølge traditio-
nen skulle være forfatteren til de fleste af salmerne. En del af overskrif-
terne knytter salmerne til episoder i Davids liv, f.eks. Salme 54, der har 
overskriften “For korlederen. Til strengespil. Maskil af David. Dengang 
folkene fra Zif kom og fortalte Saul, at David skjulte sig hos dem” – en 
henvisning til beretningerne i 1. Sam 23,19 og 26,1.  

Indramningen af digtene i Salmernes Bog 

Salme 1-2 Salme 149-150 
Lykkelig den, som ikke vandrer  

efter ugudeliges råd,  
som ikke går på synderes vej 
og ikke sider blandt spottere, 

2men har sin glæde ved Herrens lov 
og grunder på hans lov dag og nat. 

3Han er som et træ, 
der er plantet ved bækken; 
der bærer frugt til rette tid, 

og dets blade visner ikke. 
Alt, hvad han gør, lykkes for ham. 

4Sådan går det ikke de ugudelige; 
de er som avner, 
der blæses bort af vinden. 

5Derfor står de ugudelige ikke fast 
ved dommen, 

syndere ikke i retfærdiges  
  forsamling. 
6Herren kender de retfærdiges vej, 
men de ugudeliges vej går til grun-

de. 
2 Hvorfor er folkeslagene i oprør? 
Hvorfor lægger folkene planer, 
  der ikke kan lykkes? 
2Jordens konger rejser sig, 
fyrsterne slår sig sammen 
mod Herren og mod hans salvede: 
3“Lad os sprænge deres lænker 
og befri os fra deres reb.” 
4Han, som troner i himlen, ler, 

Halleluja. 
Syng en ny sang for Herren, 
hans pris i de frommes forsamling! 
2Israel skal glæde sig over sin  
skaber, 
Zions sønner skal juble over deres    
konge. 
3I dans skal de lovprise hans navn, 
til pauke og citer skal de lovsynge 

ham. 
4For Herren glæder sig over sit 

folk  
og smykker de ydmyge med frelse. 
5De fromme fryder sig i herlighed, 
på deres leje bryder de ud i jubel. 
6Fra deres struber lyder hyldest til  
  Gud, 
i deres hænder har de tveæggede  
sværd, 
7så de kan hævne sig på folkene, 
straffe alle folkeslagene 
8og lægge deres konger i lænker, 
deres fornemme i fodjern. 
9Sådan vil de fuldbyrde den dom, 
  der står skrevet, 
til herlighed for alle hans fromme. 
Halleluja. 
150 Halleluja. 
Lovpris Gud i hans helligdom, 
lovpris ham i hans mægtige  
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Herren spotter dem. 
5Så taler han til dem i sin vrede 
og forfærder dem ved sin harme: 
6“Jeg har indsat min konge 
på Zion, mit hellige bjerg!” 
7Jeg vil forkynde, hvad Herren har 

bestemt: 
Han sagde til mig: Du er min søn, 

jeg har født dig i dag. 
8På din bøn giver jeg dig folkene 

som ejendom 
og den vide jord som arvelod. 
9Du skal knuse dem med et  
  jernscepter, 
sønderslå dem som pottemagerens 

kar.” 
10I konger, vær nu kloge, 
tag imod råd, I jordens dommere: 
11Tjen Herren i frygt! 
12Kys hans fødder i rædsel! 
Ellers bliver han vred, og I går til  
  grunde; 
for hans vrede blusser hurtigt op. 
Lykkelig hver den, der søger til-

flugt hos ham. 

  himmelhvælving! 
2Lovpris ham for hans vælde, 
lovpris ham for hans storhed! 
3Lovpris ham med hornets klang, 
lovpris ham med harpe og citer, 
4lovpris ham med pauker og dans, 
lovpris ham med strengespil og 

fløjter, 
5lovpris ham med klingende cym-

bler, 
lovpris ham med rungende cym-

bler! 
6Alt, hvad der ånder, skal lovprise 

Herren. 
 

Salmerne er indbyrdes vidt forskellige og kan med rimelighed deles op i 
en række genre som “kongesalmer”, “klagesalmer”, “lovprisninger af 
Gud” m.v., men holdes sammen af indramningen i Salme 1-2 og 149 med 
Salme 150 som en afsluttende hyldest til Gud. Indramningen angiver dels 
hvem, der har samlet salmerne, dels antyder, hvordan udgiverne af sam-
lingen har ment, man skal læse dem. Samlerne præsenterer sig som lov-
kyndige jøder, og digtene skal i deres kontekst inden for Salmernes bog 
læses som tekster, der handler om messias (hebraisk mašiaÍ, “den salve-
de”) og hans tid. Messias optræder allerede første gang nævnt sammen 
med Jahve i Salme 2,2, og bliver senere i denne salme uden tvivl identifi-
ceret med Kongen eller David. Uanset hvilken rolle og betydning de en-
kelte salmer måtte have haft, inden de blev inkorporeret i salmesamlin-
gen, vil udgiverne af Salmernes Bog derfor foregive, at der er tale om en 
samling af messianske digte, der forkynder messias’ komme og oprettel-
sen af det nye Israel. Principperne for deres udgivervirksomhed svarer 
således indholdsmæssigt til dem, der gjaldt for samlingen af største delen 
af skriftprofeterne. 




