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Bibelstudie marts 2021 i Gratiakirken, LGJ 

MARKUS - EVANGELIET 

Markusevangeliet er evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn. (Mark.1,1) 

 
Evangelium betyder "glædeligt 
budskab" 
Den verden, Markus beskriver for os i sin bog, behøver et glædeligt budskab. 
Og det er ikke nogen verden, som er os fremmed. Ganske vist foregår 
begivenhederne under fremmede himmelstrøg for snart 2000 år siden. Der 
kan være mange begivenheder, som man ikke umiddelbart forstår fuldt ud, 
fordi navne, steder og skikke virker fremmedartede. Alligevel er Markus' 
verden os slet ikke fremmed. Han konfronterer os jo med mennesker og 
situationer, vi kender fra vor egen hverdag.  

Vi møder mennesker: 
... i forskellige erhverv, i sygdom og plaget af forskellige lidelser;  
... i angst og frygt; 
... i legemlig såvel som åndelig sult;  
... som er rodløse, som lever i selvkærlighed og søger deres eget;  
... som er begejstrede og er grebet af en idé og en god sag; 
... som bliver skuffet, som skuffer og svigter andre og forråder en god ven;  
... som er trofaste, som tjener andre mennesker og ikke så let giver op.  

Markus' verden såvel som vor verden behøver et glædeligt budskab, et 
virkelig glædeligt budskab. Det budskab bringer Markus os gennem sin bog. Ja, 
hele bogens sigte er at beskrive for os, hvordan begyndelsen til dette 
fantastiske budskab egentlig var. 

 

2 

DE HOLDT FAST VED APOSTLENES LÆRE (ApG 2,42)  

Har vi apostlenes lære? JA.  
Apostlenes lære = hvad apostlene lærte. Lærte af Jesus. 
Det holdt de kristne fast ved. Ved at læse og lytte – da 
holdes vi fast. Kristendom er ”TRO på KRISTUS”. Markus 
16,16.  
 
Tros-kristendom ~ tillid:  
Gud er en person, Skaber og Frelser. Man har fællesskab. 
(Også værdier … men vokser ud af fællesskabet … af 
troen).  Her vokser tjeneste og livet frem (kultur). Men som 
en frugt. 
I evangeliet handler det om tro på ham, som blev 
menneske og blev vores frelser. Derfor handler det om at 
kende ham. Derfor læser vi evangelierne under bøn. 
 
Kultur-kristendom ~ gerninger:  
Der er også noget, som kaldes ”kultur-kristendom”: Kultur 
er det, som formes af mennesker. Natur der formes bliver 
til kultur. Måder at leve på, som formes af mennesker 
bliver til kultur. Her er man fælles om værdier, holdninger, 
moral og virkelighedsopfattelse. Men her er ingen bøn og 
tilbedelse.  Man kender ikke Gud som sin kære Far og 
Skaber. Og man kender ikke Jesus Kristus som sin Frelser 
og Herre. Alligevel holder man fast ved kirkens ceremonier 
i en vis udstrækning. Og det handler om at leve på en 
bestemt måde: næstekærlighed med overholdelse af de 
normer, som fællesskabet fastsætter. Og det kan variere 
meget fra det, Jesus Kristus har lært os.  

Evangelierne: Mattæus-evangeliet, Markus-evangeliet, Lukas-
evangeliet, Johannes-evangeliet. 
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INDDELING AF BOGENS 16 KAPITLER 
I store træk kan bogen inddeles sådan: 

Indledning til evangeliet om Guds Søn 

1,1: Overskrift 

1,2-8: Johannes Døber, den sidste store profet i den gamle pagts tid,  
                 baner Herrens vej, vejen for Jesus Kristus, Guds Søn. 

1,9-11:  Jesus døbes til sin gerning. 

 

1. del:  Jesus er Guds Søn 

1,12-8,26: Jesus bevidner i forkyndelse og sine undergerninger, at han 
er Guds Søn, og han som Guds Søn har myndighed og 
autoritet, magt og kærlighed, som overgår alt, hvad vi 
kender fra vort eget liv. 

2. del:  Jesus skal lide, dø og opstå 

8,27-10,52: Jesus forudsiger sin lidelse, død og opstandelse (8,31; 9,31; 
10,33-34) og lærer sine disciple, hvad discipelskab 
indebærer.  

3. del:  Jesus, Guds Søn, lider, dør og opstår - og evangeliet prædikes i 
verden. 

11,1-13,37: Indtoget i Jerusalem, forkyndelse for disciplene og samtaler 
med modstandere. 

14,1-16,18: Jesus indstifter nadveren, fanges, forhøres og dødsdømmes 
af jøderne, korsfæstes af hedningerne og begraves, men 
opstår igen på den tredje dag - og lever i dag  

Afslutning: Evangeliet prædikes i hele verden 

16,19-20: De gik ud og prædikede alle vegne, 
og Herren virkede med og stadfæstede ordet. 
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Hvad Bibelen fortæller om MARKUS 
Markus, medlem af urmenigheden i Jerusalem: Apostlenes Gerninger 12,12 

Markus var Barnabas' fætter, og med på missionsrejser: Apostlenes Gerninger 
13,13 og 15,28. 

Markus var sammen med Paulus i Rom. Kolossenserbrevet.4,10 

Markus, Timoteus og Paulus i Romerbrevet 2.Tim.4,13 

Markus og Peter i Rom: 1 Petersbrev 5,13 

Markus i Markusevangeliet: Markus 14,51-52? 

 

GEOGRAFISK INDHOLDSOVERSIGT 
JORDAN og ØRKENEN 

1,1-13:   Begyndelsen  
 
GALILÆA 
1,14 - 3,6:  Begyndelsen i Galilæa  
3,7 - 6,13:  Senere stadier i Galilæa-tjenesten  

6,14 - 8,26:  Udenfor Galilæa 
 
JERUSALEM 

8,27 - 10,52:  Vejen til Jerusalem 

11,1 - 16,8:  I Jerusalem: Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse 
 
HELE VERDEN  

16,9-20:  Fortsættelsen 
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BILLEDER FRA MARKUS-
EVANGELIET  
Markus 1,9-13: Jesus bliver døbt og føres ud i 
ørkenen. 

 

 

Markus 1,14-10,52: UNDER-VISNING og UNDER-GERNINGER 

 
Markus 4: Underviser ved søen   

Markus 8,31: Undervisning om Menneskesønnens lidelse, død og opstandelse  

Markus 10,13-16: JESUS VELSIGNER DE 
SMÅ BØRN.  
Dette bibelafsnit læses ved enhver dåb. 
Jesus gav os nemlig dåben som 
velsignelses-middel i Markus 16,16  

 

 

Markus 10,46:  Jesus giver den blind mand 
synet.  
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JESUS i JESURSALEM i PÅSKEN 11-13 

Markus 11-13: Indtoget og undervisning 

Markus 13: Jesus fortæller om de sidste tider 

Sammenfattes i kapitel 13 vers 26: Og da skal de 
Menneskesønnen i skyerne med megen magt og 
herlighed. …  

 

PÅSKEDAGENE 14-16 

Markus 14,17-31 Jesus gav 
sine disciple nadveren.  

Han sagde om brødet: ”Tag 
det, dette er mit legeme.” 
(v22) Og om vinen: ”Dette er 
mit blod, pagtens blod, som 
udgydes for mange.” (v24) 

 

Markus 15,21-47 Jesus’ 
korsfæstelse og død og 
begravelse. 

  

 

 

 

Markus 16,1-8: Jesus’ opstandelse 

Markus 16,9-11: Jesus viste sig for Maria Magdalena 

Markus 16,12-13: Jesus viste sig for to af dem  

Markus 16,14: Jesus viste sig for de 11 

 

Markus 16,15-20: Udsendelsen til AL SKABNINGEN 
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EVANGELIET 

1. Evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn, blev forkyndt  

af Johannes Døber: 1,4 
af Jesus selv: 1,14-15 og 2,5 
af Jesu disciple: 3,14 og 16,20  

2. og er siden dengang blevet forkyndt igen og igen for mange folkeslag i 
hele verden igennem hele kirkens historie og i dag.  

13,10: Inden verdens afslutning skal mit budskab nemlig nå ud til alle folk  

14,9: ”I skal være klar over, at uanset hvor i verden budskabet om mig bliver 
fortalt, vil man også fortælle om det, hun har gjort, og huske hende” 

16,7:  Nu skal I gå hen til hans disciple, først og fremmest Peter, og fortælle, at 
Jesus er taget i forvejen til Galilæa. Dér skal I møde ham, sådan som han har 
sagt til jer.”  

16,15: Så sagde han: ”I skal rejse ud og fortælle om mig til alle mennesker i 
hele verden.” 16,9). 

3. Dette glædelige budskab er et budskab for os her og nu.  

Det er virkelig til os.  
Gud gør det samme med os, som han dengang gjorde med mennesker i 
Galilæa, ved Jordan-floden og i Jerusalem.  

Evangeliet er også til os mennesker i dag.  

Dets indhold er, at Jesus Kristus, Guds Søn, kom som en tjener til denne vor 
verden for at give sit liv som en løsesum FOR OS, for at vi skal modtage 
syndernes forladelse og leve i personligt fællesskab med Jesus Kristus nu og 
her og for evigt.  

4. Det handler om Jesus Kristus  

EU = GODT + ANGELIUM = BUDSKAB 
EVANGELIUM: GODT og GLÆDELIGT BUDSKAB 
(Tænk på juleevangeliet, hvad englen sagde til hyrderne). 
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5. Evangeliet giver os en glæde, som duer og er holdbar i alle livets 
situationer.  

Se f.eks. Joh 16,2: Den glæde er der ingen, der kan tage fra jer! 

ApG 5,41: De glædede sig over, at Gud havde fundet dem værdige til at blive 
ydmyget for Jesus’ skyld  

ApG 7,55-60: v59: Stefanus bad, mens de stenede ham: ”Jesus, min herre, tag 
imod min ånd.” 

Rom 8,37-39: Jeg er nemlig sikker på, at intenting kan skille os fra den 
kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus. Hverken ….   

Fil 4,4-7: Glæd jer! … Når I beder til Gud og takker ham, skal I sige, hvad I har 
brug for, uanset hvad det er. Gud vil lade tingene lykkes for jer i en grad, der 
går langt ud over, hvad vi kan fatte. På den måde sørger han for, at jeres 
hjerter og tanker bliver hos Kristus. 

Her er to steder, som sammenfatter, hvad det hele drejer sig om:  

Kapitel 2 vers 17: Det er ikke de raske, der har brug for en læge, men de syge. 
Jeg er ikke kommet for at overbevise dem, der allerede gør det, Gud vil have, 
men dem, der ikke gør. (1992-oversættelsen: «De raske har ikke brug for læge, det har 
de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.») 

Kapitel 10 vers 45:”Jeg, Menneskesønnen, er heller ikke kommet, for at andre 
skal tjene mig, men for selv at være tjener. Med mit liv skal jeg købe mange 
mennesker fri.”  

Og her er to steder fra i begyndelsen og i slutningen af evangeliet, som 
sammenfatter, hvad formålet er:  

Kapitel 1 vers 4: Det skete, da Johannes Døberen tog ud i ørkenen og 
opfordrede folk til at ændre deres liv (egl. ændre sindelag og tankegang) og 
blive døbt, så de kunne blive tilgivet det, de havde gjort forkert.  

Kapitel 16 vers 15 og 16 s.1329: Så sagde han: ”I skal rejse ud og fortælle om 
mig til alle mennesker i hele verden. Den, der tror på det og bliver døbt, vil 
blive frelst, men den, der ikke gør, vil blive dømt.”  
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Emneoversigt i Markusevangeliet 
Overskrift: 1,1 

Indledning: 1,2-13 

1. del: kap. 1,14-8,26 GUDS SØN I ORD OG GERNING 

Sammen-
fatninger  

KAPITEL 1  
1,1 
1,14-15 
Et døgn i Jesu 
liv: 1,21-38 

1,39 

KAPITEL 2 
2,17 

 

KAPITEL 3 
3,7-11 

 
KAPITEL 4 
 
KAPITEL 5 
 
KAPITEL 6 
6,2 
6,6 
6,56 

 
KAPITEL 7 
7,37 

 
KAPITEL 8 

 Under-
gerninger  

 
1,12-13 

1,23-28 
1,32-34 
1,39 
1,40-44 

2,1-4 
2,11-12 

 

 
3,1-5 

 

4,35-41 

5,22-43 

 
 
6,35-44 
6,47-52 
6,53-55 

 
7,24-30 
7,31-35 
 
8,1-9 
8,22-26 

 Forkyndelse  

 
 
1,14-15 
1,21-22 
(Jesus alene 
1,35-37) 
1,38 
 
2,5-10 
2,13 
2,18-22 
2,23-28 

 
3,23-30 

4,1-34 
 
5,1-18 
5,36 
 
6,33-34 

 

 

 

7,6-23 

 

 

Discipelskab  

 
 
1,16-20 

 

1,31 

 

 
2,14-17 

 

 

3,13-19 
3,31-35 

 

5,19-20 

 

6,7-13 
6,14-29 
6,30-32 

 

 

 

 
8,14-21 

 Fjendskab 

 
 
1,12-13 

 

 

 

2,6-7 
2,16 
2,18 
2,24 

 
3,2.6 
3,21-22 

 

 

 

6,2-5 

 

 

 
7,1-5 

 
 
8,11 


