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Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992. Oversættelsen er autoriseret af Dronning Margrethe II.
Denne oversættelse bruges i folkekirken og de fleste andre kirkesamfund i Danmark. Pragtbibel indbundet i
ægte skind med guldprægning på front og ryg samt guldsnit på kanterne.Bibelen i sort skind har fingerregister,
som gør det let og ligetil for læseren at slå op i Bibelen.Med hele fire læsebånd.Leveres i smuk gemmekassette
med fotografi af Kirsten Klein.Gør Bibelen helt personlig ved at få præget dit navn i guld.
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