
JOHANNESEVANGELIET I FASTETIDEN

Dag Tekst

1 «Ordet ble menneske», «Døperen vitner»

2 «De første disiplene»

3 «Bryllupet i Kana»

4 «Det gamle og det nye tempelet», «Jesus og Nikodemus»

5 Søndagens lesetekst 10.mars: Matt 26,36-45

6 «Døperen Johannes vitner om Jesus»

7 «Jesus og den samaritanske kvinnen», «Jesus og samaritanerne»

8 «Den kongelige embetsmannen i Kapernaum»

9 «Den syke ved Betesda», «Sønnens fullmakt»

10 «Vitneutsagn om Jesus»

11 «Jesus metter 5000»

12 Søndagens lesetekst 17.mars: Luk 13,22-30

13 «Jesus går på vannet»

14 «Brødet fra himmelen»

15 «Mange blir støtt av Jesu ord», «Peters bekjennelse»

16 «Jesus drar opp til løvhyttefesten», «Jesus står fram under løvhyttefesten»

17 «Levende vann»

18 «Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd»

19 Søndagens lesetekst 24.mars: Luk 1,39-45

20 «Jesus, verdens lys», «Hvem er du?»

21 «Abrahams ætt», «Mannen som var født blind»

22 «Jeg er porten», «Den gode gjeteren»

23 «Jesus er Guds sønn»

24 «Jesus vekker opp Lasarus», «Planer om å drepe Jesus»

25 Søndagens lesetekst 31.mars: Luk 22,28-34

26 «Jesus blir salvet i Betania», «Jesus rir inn i Jerusalem» 

27 «Jesus taler om sin død», «Vantro og dom»

28 "Jesus vasker disiplenes føtter», «Forræderen»

29 «Et nytt bud», «Jesus forutser Peters fornektelse»

30 «Veien, sannheten og livet», «Løftet om Den Hellige Ånd»

31 «Kristi fred», «Det sanne vintre»

32 Søndagens lesetekst 7.april: Joh 6,24-36

33 «Når verden hater dere», «Talsmannen»

34 «Sorgen skal bli til glede», «Seier over verden», «Jesus ber for alle sine»

35 «Jesus blir tatt til fange», «Jesus for øverstepresten. Peter fornekter»

36 «Jesus for pilatus», «Jesus blir dømt» Jesus blir korsfestet og dør» «Jesus blir 
gravlagt»

37 «Den tomme graven», «Jesus viser seg for Maria Magdalena»

38 «Jesus viser seg for disiplene», «Tomas»

39 «Jesus viser seg for disiplene ved Tiberiassjøen», «Jesus og Peter», 
«Sluttord»

40 Palmesøndag: Joh 12,1-13


