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1.Skabelsen – 1.Mos.1

Jan Bygstad (f. 1952)
har vært prest i Den norske kirke
i 20 år, inntil han forlot denne
pga. den læremessige utviklingen .
Han har vært aktiv innenfor
FBB - den lutherske
bekjennelsesbevegelsen i Norge,
vært leder for Nord-Europeisk
Luther-Akademi (NELA), og i en
årrekke engasjert som
bibeloversetter i Norsk Bibel.
Han har utgitt tre bøker: Skriften
vitner om Kristus (Lunde 1998),
og Overgitt til Herrens ord
(Lunde 2001), og Den kristna
församlingen (Vasa 2006).
Præst ved
Jan er gift med Kjersti, og de har
to barn.
Filerne kan findes på
www.hoerordet.dk
under Jan Bygstad
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Bibelens skabelsesberetning adskiller
sig radikalt fra alle andre.
Vi er Hans værk!
Afvises skabelsesberetningen gør vi os
selv til gud – og forkaster alt andet.

2. Adam og Eva – 1.Mos.2

Skabt i Guds billede – mand og
kvinde.
Uden Guds ånd er vi intet! - den
moderne kultur søger at fjerne den
ånd.

3. Syndefaldet – 1.Mos.3

Djævelen går altid med maske – aldrig
i egen person.
Får Djævelen os ført bort fra Guds
Ord, kan han føre os, hvorhen han vil.

5. Kain og Adams slægt –
1.Mos.4-5 De to slægtslinier

Kain verdslige / Set gudsfrygt
Kain gik bort fra Herrens åsyn!
Kains æt: Lemek tog sig to koner
(fofængelighed og ydre skønhed)
1.Mos.4,17

6. Syndfloden 1.Mos.6-9

I forfaldstider blander mennesket lys
og mørke. - Kains æt / Sets æt
Guds rige / verdens rige.
Noah vandrede med Gud.

7. Babelstårnet 1.Mos 10-11

Nimrod – det første verdensrige.
Nineve – den store by – 3 dagsrejser.
Gud lader menneskene gå deres egne
veje.

4. Kain og Abel – 1.Mos.4

Syndens magt – Abel fremførte offeret
i tro. Den falske hader den sande.
Kains falske gudstjeneste. - Han blev
vred – Det sande afslører det falske –
løgnen hader det sande.
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