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Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen
anden Gud end mig.
(Es 45,5a)

Dette er Gud Herrens ord, han som har samlet
Israels fordrevne: Jeg vil føje flere til dem, der
allerede er samlet.
(Es 56,8)

Men jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min
Gud. Mit livsløb er i din hånd.
(Sl 31,15-16b)

Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så
er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er
sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i
dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de
ynkværdigste af alle mennesker. Men nu er
Kristus opstået fra de døde.
(1 Kor 15,17-20a)

Men da de så Peters og Johannes' frimodighed
og blev klar over, at de var jævne og ulærde
mænd, undrede de sig; de vidste, at de havde
været sammen med Jesus.
(ApG 4,13)

Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær
ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren
din Gud er med dig overalt, hvor du går.
(Jos 1,9)

Han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev
tværtimod styrket i troen og gav Gud æren og var
fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har
han også magt til at gøre.
(Rom 4,20-21)

Men at være Gud nær er min lykke, jeg tager min
tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle
dine gerninger.
(Sl 73,28)

Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for
sin egen husstand, har fornægtet troen og er
værre end en vantro.
(1 Tim 5,8)

Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug
for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.
(Fil 4,19)
Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor
du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg
vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet
dig.
(1 Mos 28,15)

Jeg takker dig af hele mit hjerte, i guders påhør
lovsynger jeg dig.
(Sl 138,1)

Smag og se, at Herren er god; lykkelig den
mand, der søger tilflugt hos ham.
(Sl 34,9)

Først og fremmest skal I holde fast ved den
indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange
synder.
(1 Pet 4,8)
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I hans navn skal der prædikes omvendelse til
syndernes forladelse for alle folkeslag.
(Luk 24,47a)

Men vort borgerskab er i Himlene; derfra venter vi
også Herren Jesus Kristus som frelser.
(Fil 3,20)

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed
om, hvad I vil, og I skal få det.
(Joh 15,7)

Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig.
(Sl 55,23a)

Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud
for evigt mit hjertes klippe og min lod.
(Sl 73,26)

For ligesom Faderen oprejser de døde og gør
dem levende, således gør også Sønnen dem
levende, han vil.
(Joh 5,21)

Vis Herren, I folkenes slægter, vis Herren ære og
hæder!
(1 Krøn 16,28)

Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften
siger: Fra hans indre skal der rinde strømme af
levende vand.
(Joh 7,38)

Lad din godhed nå mig, Herre, og din frelse, efter
dit eget ord.
(Sl 119,41)

I evighed, Herre, står dit ord fast i Himlen, din
trofasthed varer i slægt efter slægt.
(Sl 119,89-90a)

Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og
ikke mere dør; døden er ikke herre over ham
mere. For den død, han døde, døde han fra
synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever
han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv: I er
døde for synden, men levende for Gud i Kristus
Jesus.
(Rom 6,9-11)

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da
frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg
da være bange for?
(Sl 27,1)

Lykkelig den, der våger over ret og altid øver
retfærdighed.
(Sl 106,3)

Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten
hade den ene og elske den anden eller holde sig
til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke
tjene både Gud og mammon.
(Luk 16,13)

.

Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om
dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som
de andre, der ikke har noget håb. For så sandt
som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud
også ved Jesus føre de hensovede sammen med
ham.
(1 Thess 4,13-14)

Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers
dør!
(Sl 141,3)

Jeg ved, Herre, at mennesket ikke bestemmer sin
vej; det står ikke i den vandrendes magt at gøre
sine skridt faste.
(Jer 10,23)

Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer
tårerne af hvert ansigt, han fjerner spotten mod sit
folk fra hele jorden, for Herren har talt. På den
dag skal man sige: Han er vor Gud, vi satte vort
håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham
håbede vi på, lad os juble og glæde os over hans
frelse.
(Es 25,8-9)

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.
(Sl 119,105)

Han frelste os og kaldte os med en hellig
kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men
efter egen beslutning og af den nåde, som var
givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og
som nu er åbenbaret ved vor frelser Kristi Jesu
tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og
bragte liv og uforgængelighed for lyset ved
evangeliet.
(2 Tim 1,9-10)

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og
bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er
mange, der går ind ad den.
(Matt 7,13)

Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket
Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn
som et sonoffer for vore synder.
(1 Joh 4,10)

For end ikke Menneskesønnen er kommet for at
lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv
som løsesum for mange.
(Mark 10,45)

Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom
i hjertet.
(Sl 90,12)

Hvordan kan du glemme Herren, der skabte dig,
som spændte himlen ud og grundlagde jorden?
(Es 51,13a)

Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær
ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv
med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig
ikke.
(5 Mos 31,6)
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Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny
jord, hvor retfærdighed bor.
(2 Pet 3,13)

Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og
ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han
vogter.
(Sl 100,3)
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Du kaster alle vore synder i havets dyb!
(Mika 7,19b)
For end ikke Menneskesønnen er kommet for at
lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv
som løsesum for mange.
(Mark 10,45)

Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede
for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at
også I skal være, hvor jeg er.
(Joh 14,3)

De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede,
ingen gør godt, ikke en eneste.
(Sl 14,3)

Den, der sidder i den Højestes skjul, har sin bolig i
den Almægtiges skygge; han kan sige om Herren:
Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler
på.
(Sl 91,1-2)

Men jeg vil synge om din styrke, juble om
morgenen over din trofasthed. For du er min borg,
en tilflugt, når jeg er i nød. Min styrke, dig vil jeg
lovsynge, for Gud er min borg, min trofaste Gud.
(Sl 59,17-18)

Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid
i alle måder har nok af alt og endda overflod til at
gøre godt.
(2 Kor 9,8)

Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres
indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og
giver jer et hjerte af kød.
(Ez 36,26)

Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren
ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer
venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har
jeg gjort kendt for jer.
(Joh 15,15)

Jeg fører de blinde ad veje, de ikke kender, jeg
leder dem ad stier, de ikke kender. Jeg gør
mørket foran dem til lys, det bakkede land til
slette. Det vil jeg gøre, og jeg opgiver det ikke.
(Es 42,16)

Menneskets liv er som græsset, det blomstrer
som markens blomster; når vinden blæser over
det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser
man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra
evighed til evighed mod dem, der frygter ham.
(Sl 103,15-17a)

Den, der sidder i den Højestes skjul, har sin bolig i
den Almægtiges skygge; han kan sige om Herren:
Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler
på.
(Sl 91,1-2)

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og
Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for
vore synder for at rive os ud af den nuværende
onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje!
(Gal 1,3-4)

Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed; det
er den slags ofre, Gud finder behag i.
(Hebr 13,16)
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Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og
min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham
og tage bolig hos ham.
(Joh 14,23)

For Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og
ære.
(Sl 84,12a)

Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver,
som tror på mig, ikke skal blive i mørket.
(Joh 12,46)

Jorden skal fyldes med kundskab om Herrens
herlighed, som vandet dækker havets bund.
(Hab 2,14)

Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort
mit hjerte fri.
(Sl 119,32)

I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord,
evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da
I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige
ånd.
(Ef 1,13)

Men det var vore sygdomme, han tog, det var
vore lidelser, han bar.
(Es 53,4a)

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er
deres.
(Matt 5,3)

Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved
selv at blive en forbandelse for vor skyld.
(Gal 3,13a)

For der er intet hemmeligt, som ikke skal
åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive
kendt.
(Matt 10,26b)

Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, han
skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen.
(Sl 27,5)

Jesus svarede dem: De raske har ikke brug for
læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at
kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
(Luk 5,31-32)

Så langt som øst ligger fra vest, har han fjernet
vore synder fra os.
(Sl 103,12)

Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit
hjerte ønsker.
(Sl 37,4)

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da
frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg
da være bange for?
(Sl 27,1)

Og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at
Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.
(Hebr 10,10)

Den dag jeg råbte, svarede du mig, du fyldte mig
med stolthed og gav mig styrke.
(Sl 138,3)

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres
liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for,
hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere
end maden, og legemet mere end klæderne? Se
himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og
samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver
dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?
(Matt 6,25-26)

Bekymring knuger en mands hjerte, et
opmuntrende ord gør ham glad.
(Ordsp 12,25)

Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser, det
er mig, der har forkyndt det, ikke en fremmed gud
blandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er
mig, der er Gud.
(Es 43,12)

Jeg er Herren din Gud, som pisker havet op, så
bølgerne larmer, Hærskarers Herre er hans navn.
Jeg lægger mine ord i din mund og skjuler dig i
skyggen af min hånd.
(Es 51,15-16a)

Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de
heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op
fra de døde.
(Luk 16,31)

Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er,
dér skal også min tjener være.
(Joh 12,26a)

Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så
jeg ikke vakler.
(Sl 62,7)

I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede
mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du
hørte mig.
(Jon 2,3)
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Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit
håb til Herren!
(Sl 27,14)

For ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et
menneskes vilje, men drevet af Helligånden har
mennesker sagt det, der kom fra Gud.
(2 Pet 1,21)
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Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig.
(Sl 55,23a)

Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og
hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det
menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i
hvis sind der ikke er svig.
(Sl 32,1-2)

Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den
store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud
os, der var døde i vore overtrædelser, levende
med Kristus – af nåde er I frelst.
(Ef 2,4-5)

På sit legeme bar han selv vore synder op på
korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for
retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.
(1 Pet 2,24)

Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal
ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig
tørste.
(Joh 6,35)

Således er det jeres himmelske faders vilje, at
ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.
(Matt 18,14)
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Herre, for dig er der ingen forskel på at hjælpe
den, der har stor styrke, og den, der ingen har.
Hjælp os, Herre vor Gud, for dig støtter vi os til.
(2 Krøn 14,10b)

Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har
åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.
(Am 3,7)

For Herren din Gud er en nådig Gud, han lader
dig ikke i stikken, han ødelægger dig ikke.
(5 Mos 4,31a)

Hellere den smule, en retfærdig ejer, end de
mange uretfærdiges rigdom.
(Sl 37,16)

For jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; det er
en Guds kraft til frelse for enhver, som tror.
(Rom 1,16a)

Min nåde er dig nok, for min magt udøves i
magtesløshed.
(2 Kor 12,9a)

Og Ånden og bruden siger : 'Kom!' Og den, der
hører, skal sige: 'Kom!' Den, der tørster, skal
komme, og den, der vil, skal få livets vand for
intet.
(Åb 22,17)

Vi længes efter Herren, han er vor hjælp og vort
skjold. Ham glæder vort hjerte sig over, vi stoler
på hans hellige navn.
(Sl 33,20-21)

Jesus råbte: Den, der tørster, skal komme til mig
og drikke.
(Joh 7,37b)

Se, Gud er min hjælper, Herren styrker mig.
(Sl 54,6)
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som
hjælp i trængsler.
(Sl 46,2)

Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til
skyerne. Din retfærdighed er som Guds bjerge,
dine domme som det store dyb.
(Sl 36,6-7)

Herrens herlighed skal åbenbares, og alle
mennesker skal se den. Herren selv har talt.
(Es 40,5)

For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i
jeres synder.
(Joh 8,24b)

Dine år varer i slægt efter slægt. I ældgamle dage
grundlagde du jorden, himlen er dine hænders
værk. De går til grunde, men du består; de slides
alle op som klæder, du skifter dem ud som en
klædning. De skiftes ud, men du er den samme,
dine år får aldrig ende.
(Sl 102,25b-28)

Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i
erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre!
(2 Pet 1,2)

Jeg vil vandre midt iblandt jer, og jeg vil være
jeres Gud, og I skal være mit folk.
(3 Mos 26,12)

For husk, at den, der sår sparsomt, skal også
høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også
høste rigeligt.
(2 Kor 9,6)

Og er det ved nåde, er det ikke længere af
gerninger; ellers ville nåden jo ikke længere være
nåde.
(Rom 11,6)

I min nød har jeg råbt til Herren, og han svarede
mig.
(Sl 120,1)

Det er godt at vente i tavshed på Herrens frelse.
(Klages 3,26)

Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en
kilde, som vælder med vand til evigt liv.
(Joh 4,14b)

Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er
Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have
evigt liv i hans navn.
(Joh 20,31)

Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen
siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er
han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder,
som han har set, kan ikke elske Gud, som han
ikke har set.
(1 Joh 4,19-20)

Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du
knuste, juble! Vend dit ansigt bort fra mine synder
og udslet al min skyld!
(Sl 51,10-11)

Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er
ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds
vrede bliver over ham.
(Joh 3,36)

Gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger
op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres
Gud.
(Joh 20,17b)

Vær stille for Herren, alle mennesker! For han
bryder op fra sin hellige bolig.
(Zak 2,17)

Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den,
der ikke tror, skal dømmes
(Mark 16,16)

Og hvem andre kan overvinde verden end den,
som tror, at Jesus er Guds søn?
(1 Joh 5,5)

Folkeslagene skal glæde sig og juble, for du
dømmer folkene retfærdigt, og du leder
folkeslagene på jorden. Folkene skal takke dig,
Gud, alle folkene skal takke dig.
(Sl 67,5-6)

Sådan priser David også det menneske saligt,
som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger:
Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og
hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det
menneske, som Herren ikke tilregner synd.
(Rom 4,6-8)

Lovet være Herren, Israels Gud, for han har
besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os
frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som
han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige
profeters mund.
(Luk 1,68-70)

Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han
stå frem på jorden.
(Job 19,25)
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Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust
fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men
saml jer skatte i Himlen, hvor hverken møl eller
rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og
stjæler.
(Matt 6,19-20)

Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres
hellige tro og bede i Helligånden.
(Jud 1,20)

For end ikke Menneskesønnen er kommet for at
lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv
som løsesum for mange.
(Mark 10,45)

For af lovgerninger bliver intet menneske
retfærdigt over for ham; det, der kommer ved
loven, er jo syndserkendelse.
(Rom 3,20)

Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har
åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.
(Am 3,7)

Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans
hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke
hans velgerninger! Han tilgiver al din skyld,
helbreder alle dine sygdomme.
(Sl 103,1-3)

I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord,
så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt.
(Hebr 11,3)

Herrens herlighed skal åbenbares, og alle
mennesker skal se den. Herren selv har talt.
(Es 40,5)

Vore overtrædelser er for tunge for os, men du
tilgiver dem.
(Sl 65,4)

Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt
sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader
tak ved ham!
(Kol 3,17)
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Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen
siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er
han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder,
som han har set, kan ikke elske Gud, som han
ikke har set.
(1 Joh 4,19-20)

Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større
iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse;
gør I det, vil I aldrig snuble.
(2 Pet 1,10)

Halleluja. Lovpris Gud i hans helligdom, lovpris
ham i hans mægtige himmelhvælving!
(Sl 150,1)

Og når dette forgængelige har iklædt sig
uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig
udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være
opfyldt: Døden er opslugt og besejret. Død, hvor
er din sejr? Død, hvor er din brod?
(1 Kor 15,54-55)

Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig; på
frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den
nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!
(2 Kor 6,2)

Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed.
(1 Thess 4,7)

Og dette er den frimodighed, vi har over for ham:
at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje,
hører han os.
(1 Joh 5,14)

Hovmod går forud for ulykke, overmod går forud
for fald.
(Ordsp 16,18)

Han redder dig fra fuglefængerens fælde, fra den
hærgende pest. Han dækker dig med sine fjer, du
kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er
skjold og værn.
(Sl 91,3-4)

Ved din Guds hjælp skal du vende tilbage. Tag
vare på troskab og ret, sæt altid håbet til din Gud.
(Hos. 12,7)

Du må ikke have andre guder end mig.
(2 Mos 20,3)

For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine
vingers skygge.
(Sl 63,8)

For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine
vingers skygge.
(Sl 63,8)

For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine
vingers skygge.
(Sl 63,8)

For han er den levende Gud, han forbliver i
evighed, hans kongerige kan ikke gå til grunde,
hans herredømme er uden ende. Han redder og
befrier, han gør tegn og undere i himlen og på
jorden.
(Dan 6,27b-28a)

Dette siger Hærskarers Herre: Jeg frelser mit folk
fra Østens land og fra Vestens land, og jeg
bringer dem hjem, så de kan bo i Jerusalem. De
skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud i
troskab og retfærdighed.
(Zak 8,7-8)

Herren jeres Gud skal I følge, ham skal I frygte,
og hans befalinger skal I holde, ham skal I adlyde,
ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.
(5 Mos 13,5)

.

Denne Jesus, som er blevet taget fra jer op til
Himlen, skal komme igen på samme måde, som I
har set ham fare op til himlen.
(ApG 1,11b)

For Guds Rige er ikke mad og drikke, men
retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.
(Rom 14,17)

Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer
tårerne af hvert ansigt, han fjerner spotten mod sit
folk fra hele jorden, for Herren har talt.
(Es 25,8)

Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv.
Herren bevare din udgang og din indgang fra nu
af og til evig tid.
(Sl 121,7-8)

For mig er livet Kristus, og døden en vinding.
(Fil 1,21)

Den, der under andre det godt, bliver velsignet,
for han giver af sit brød til den fattige.
(Ordsp 22,9)

Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo
kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær
taknemlige.
(Kol 3,15)

Der skal komme dage, siger Herren, da jeg
opfylder det gode løfte, jeg gav Israels hus og
Judas hus. I de dage og til den tid vil jeg lade en
retfærdigheds spire af Davids slægt vokse op;
han skal øve ret og retfærdighed i landet.
(Jer. 33,14-15)

Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til
skyerne. Din retfærdighed er som Guds bjerge,
dine domme som det store dyb.
(Sl 36,6-7)

For med hjertet tror man til retfærdighed, med
munden bekender man til frelse.
(Rom 10,10)

Loven blev givet ved Moses, nåden og
sandheden kom ved Jesus Kristus.
(Joh 1,17)

Folkenes gudebilleder er sølv eller guld,
menneskehænders værk.
(Sl 135,15)

Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres
styrke!
(Neh 8,10b)

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og
Herren Jesus Kristus!
(Filem 3)

Herren er god mod den, der håber på ham, mod
det menneske, der søger ham.
(Klages 3,25)

Klip

At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil
undgå dødens snarer.
(Ordsp 14,27)

Vis Herren, I folkenes slægter, vis Herren ære og
hæder!
(1 Krøn 16,28)

For der står skrevet: Så sandt jeg lever, siger
Herren: For mig skal hvert knæ bøje sig, og hver
tunge skal bekende Gud.
(Rom 14,11)

For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så
han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der
helhjertet er med ham.
(2 Krøn 16,9a)

Den, der klogt lytter til befalingen, finder lykke;
lykkelig den, der stoler på Herren!
(Ordsp 16,20)

For der står skrevet: Så sandt jeg lever, siger
Herren: For mig skal hvert knæ bøje sig, og hver
tunge skal bekende Gud.
(Rom 14,11)

Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og
ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han
vogter.
(Sl 100,3)

Herren bryder sig ikke om hestens styrke, han
glæder sig ikke over menneskets muskelkraft,
men han glæder sig over dem, der frygter ham,
og som venter på hans trofasthed.
(Sl 147,10-11)

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele
jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen!
(Sl 8,2)

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal
aldrig forgå.
(Luk 21,33)

For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse
til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i
verdens forstand virker død.
(2 Kor 7,10)

Efter at Gud har båret over med tidligere tiders
uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle
og overalt skal omvende sig.
(ApG 17,30)

Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger
din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg
forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
(Sl 139,5-6)

Pris Herren, alle hans skaberværker overalt i hans
rige.
(Sl 103,22)
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Jeg renser dem for al den skyld, de pådrog sig, da
de syndede imod mig, og jeg tilgiver dem alle de
synder, de begik imod mig, da de brød med mig.
(Jer 33,8)

Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som
hjælp i trængsler.
(Sl 46,2)

Nej, jeg bryder det åg, han lagde på dig, jeg
sprænger dine lænker.
(Nah 1,13)

Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men
Herren ser på hjertet.
(1 Sam 16,7b)

En discipel står ikke over sin mester, og en tjener
ikke over sin herre. Det må være nok for en
discipel, når det går ham som hans mester, og for
en tjener, når det går ham som hans herre.
(Matt 10,24-25a)

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.
Som jeg har elsket jer, skal også I elske
hinanden.
(Joh 13,34)

.

Glad hjerte giver godt helbred, modløshed
udtørrer knoglerne.
(Ordsp 17,22)

Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal
være som en af landets egne, og du skal elske
ham som dig selv.
(3 Mos 19,34a)

Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine
overtrædelser i din store barmhjertighed! Vask
mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd!
(Sl 51,3-4)

Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er
det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også
Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et
eksempel, for at I skal følge i hans fodspor.
(1 Pet 2,20b-21)

For før verden blev grundlagt, har Gud i ham
[Kristus] udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for
hans ansigt i kærlighed.
(Ef 1,4)

Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver
grå, bærer jeg på jer Det har jeg gjort, og jeg vil
stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i
sikkerhed.
(Es 46,4)

Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at
bo i, når dine køer og får bliver talrige, når du får
meget sølv og guld, når al din ejendom øges, bliv
da ikke hovmodig, så du glemmer Herren din
Gud.
(5 Mos 8,12-14a)

Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer
over med synd?
(Mika 7,18a)

Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres
styrke!
(Neh 8,10b)

Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer
frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig
sin kærlighed på ny.
(Sef 3,17)

Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han
frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.
(Sl 34,19)

Vær stille for Herren, alle mennesker! For han
bryder op fra sin hellige bolig.
(Zak 2,17)

For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte
være.
(Luk 12,34)

Hellere få en smule med rette end stort udbytte
med urette.
(Ordsp 16,8)

Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig, for hos dig
søger jeg tilflugt; i dine vingers skygge søger jeg
tilflugt.
(Sl 57,2a)

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen
og stjernerne, som du satte der, hvad er da et
menneske, at du husker på det, et
menneskebarn, at du tager dig af det?
(Sl 8,4-5)

For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod,
og i ham, som er hoved for al magt og
myndighed, er I blevet fyldt med den.
(Kol 2,9-10)

Det, som verden ser ned på, og som ringeagtes,
det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre
det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal
have noget at være stolt af over for Gud.
(1 Kor 1,28-29)

Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for
Gud.
(Luk 18,27)

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden
skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig,
ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før,
er forsvundet.
(Åb 21,4)

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret
iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til
verden, for at vi skal leve ved ham.
(1 Joh 4,9)

Klip

I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er
ude for, som var det noget fremmed, der skete
med jer.
(1 Pet 4,12)

Men søg først Guds Rige og hans retfærdighed,
så skal alt andet gives jer i tilgift.
(Matt 6,33)

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.
(Sl 119,105)

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og
Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for
vore synder for at rive os ud af den nuværende
onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje!
(Gal 1,3-4)

Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud,
som har kaldet jer til sin evige herlighed ved
Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke,
grundfæste jer. Magten er hans i al evighed!
(1 Pet 5,10-11)

Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den
store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud
os, der var døde i vore overtrædelser, levende
med Kristus – af nåde er I frelst.
(Ef 2,4-5)

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og
min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham
og tage bolig hos ham.
(Joh 14,23)

Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt
præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at
I skal forkynde hans guddomsmagt, han som
kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys.
(1 Pet 2,9)

Velsignet være han, som kommer, i Herrens
navn!
(Sl 118,26a)

Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret,
når de råber til ham dag og nat? Lader han dem
vente?
(Luk 18,7)

Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit
håb til Herren!
(Sl 27,14)

Himlen skal glæde sig, jorden juble, og de skal
råbe det ud blandt folkene: Herren er konge!
(1 Krøn 16,31)

Før min sag, og udfri mig, hold mig i live ved dit
ord.
(Sl 119,154)

Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på
Herren; min bøn nåede til dig i dit hellige tempel.
(Jon 2,8)

Manna

mannakorn bibelord bibelvers klip

Denne fattige enke har givet mere end alle de
andre, som lægger penge i tempelblokken. For de
har alle givet af deres overflod, men hun har givet
af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun
havde at leve af.
(Mark 12,43b-44)

Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver
du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på
ny, min frelser og min Gud.
(Sl 42,6)

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal
aldrig forgå.
(Matt 24,35)

Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv
på vildspor, og sandheden er ikke i os.
(1 Joh 1,8)

Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.
Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets
vand for intet.
(Åb 21,6b)

Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at
spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at
drikke.
(Ordsp 25,21)

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden
skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig,
ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før,
er forsvundet.
(Åb 21,4)

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle
dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før
en eneste af dem var kommet.
(Sl 139,16)

Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.
(Fil 4,13)

.

Lad din godhed nå mig, Herre, og din frelse, efter
dit eget ord.
(Sl 119,41)

For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd
med kraft og kærlighed og besindighed.
(2 Tim 1,7)

Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min
lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv.
(Joh 7,17)

Og de blev grebet af stor frygt og sagde til
hinanden: Hvem er dog han, siden både storm og
sø adlyder ham?
(Mark 4,41)

For Menneskesønnen er kommet for at opsøge
og frelse det fortabte.
(Luk 19,10)

Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil
han ophøje jer, når tiden kommer.
(1 Pet 5,6)

Alle mennesker er som græs, al deres herlighed
som markens blomster. Græsset tørrer ind,
blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over
dem. Ja, folket er græs! Græsset tørrer ind,
blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til
evig tid.
(Es 40,6b-8)

Se til, at ingen fanger jer ved filosofi og tomt
bedrag, der bygger på menneskers overlevering,
på verdens magter og ikke på Kristus.
(Kol 2,8)

Lykkelig den, der våger over ret og altid øver
retfærdighed.
(Sl 106,3)

Mine kære, når Gud har elsket os således,
skylder vi også at elske hinanden.
(1 Joh 4,11)

Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: I ved, at
de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker
dem, og at deres stormænd misbruger deres
magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt
jer; men den, der vil være stor blandt jer, skal
være jeres tjener.
(Mark 10,42-43)

Og Ånden og bruden siger : 'Kom!' Og den, der
hører, skal sige: 'Kom!' Den, der tørster, skal
komme, og den, der vil, skal få livets vand for
intet.
(Åb 22,17)

Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra
kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra
Herren, himlens og jordens skaber.
(Sl 121,1-2)

Glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også
kan juble af glæde, når hans herlighed
åbenbares.
(1 Pet 4,13)

Jeg fandt dine ord og slugte dem; dine ord blev til
fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er
nævnt over mig, Herre, Hærskarers Gud.
(Jer 15,16)

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde,
vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig
pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør
hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er
ham velbehageligt ved Jesus Kristus.
(Heb 13,20-21a)

Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers
dør!
(Sl 141,3)

Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og
drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den
dag pludselig kommer over jer som en snare.
(Luk 21,34-35a)

Klip

Vær glade i håbet, udholdende i trængslen,
vedholdende i bønnen.
(Rom 12,12)

Svar mig, når jeg råber, du min retfærdigheds
Gud! Du, som har befriet mig i trængsler, vær mig
nådig, og hør min bøn!
(Sl 4,2)

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og
bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er
mange, der går ind ad den.
(Matt 7,13)
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Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men
Herren ser på hjertet.
(1 Sam 16,7b)

Ikke med blod af bukke og kalve, men med sit
eget blod gik han én gang for alle ind i det
Allerhelligste og vandt evig forløsning.
(Hebr 9,12)

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.
Som jeg har elsket jer, skal også I elske
hinanden.
(Joh 13,34)

Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag
end glæde, mens den står på, men bagefter bliver
frugten fred og retfærdighed for dem, der har
gennemgået den.
(Hebr 12,11)

Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan
lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter og
dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet
mit navn.
(Åb 3,8b)

Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal
frelses
(ApG 2,21)
For der er intet hemmeligt, som ikke skal
åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive
kendt.
(Matt 10,26b)

Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!
(1 Krøn 16,11)

Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der
komme hårde tider. For da vil mennesker blive
egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige,
fulde af hån, ulydige mod deres forældre,
utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige,
sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af
det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de
vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har
de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold
dig fra dem!
(2 Tim 3,1-5)

Halleluja. Lovpris Herrens navn, lovpris, I Herrens
tjenere.
(Sl 135,1)

Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler,
hører jeg.
(Es 65,24)

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer
(Matt 7,7)
Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer
forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne,
hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager
ham, det fuldkomne.
(Rom 12,2)

Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.
(Fil 4,13)

For jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; det er
en Guds kraft til frelse for enhver, som tror.
(Rom 1,16a)

Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er
med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver
ham ære.
(Sl 91,15)

Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen
kommer til Faderen uden ved mig.
(Joh 14,6)

Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer
til evig tid.
(1 Krøn 16,34)

For vel er ordet om korset en dårskab for dem,
der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds
kraft.
(1 Kor 1,18)

Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje
eller stræben, men af Guds barmhjertighed.
(Rom 9,16)
Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke
længere skal leve for sig selv, men for ham, der
døde og opstod for dem.
(2 Kor 5,15)

Jesus svarede dem: De raske har ikke brug for
læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at
kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
(Luk 5,31-32)

Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham, han
frelste ham af alle hans trængsler.
(Sl 34,7)

Men trofast er Herren, han vil styrke jer og bevare
jer fra det onde.
(2 Thess 3,3)
Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg
ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han
er ikke her; han er opstået, som han har sagt.
(Matt 28,5-6a)

.

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg ikke
ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min
trøst.
(Sl 23,4)

Læg vægt på at være gæstfrie.
(Rom 12,13b)

Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i
evighed se døden.
(Joh 8,51)

Vi længes efter Herren, han er vor hjælp og vort
skjold. Ham glæder vort hjerte sig over, vi stoler
på hans hellige navn.
(Sl 33,20-21)

Lad en anden rose dig, ikke din egen mund, en
fremmed, ikke dine egne læber.
(Ordsp 27,2)

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være
virkelig frie.
(Joh 8,36)

Vær årvågne og på vagt: Jeres modstander,
Djævelen, går omkring som en brølende løve og
leder efter nogen at opsluge; stå ham imod, faste i
troen.
(1 Pet 5,8-9a)

Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de
følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal
aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem
ud af min hånd.
(Joh 10,27-28)

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred,
tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,
mildhed og selvbeherskelse.
(Gal 5,22-23a)

Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt
præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at
I skal forkynde hans guddomsmagt, han som
kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys.
(1 Pet 2,9)

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og
af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din
styrke.
(Mark 12,30)

Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham
være ære til evig tid!
(Rom 11,36)

Klip

Den, der er tro i det små, er også tro i det store.
Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det
store.
(Luk 16,10)

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som
hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for
deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres
fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder
ham om det.
(Matt 6,7-8)

Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud
fra Himlen kalder os til i Kristus Jesus.
(Fil 3,14)
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Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.
(Fil 4,13)
I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er
ude for, som var det noget fremmed, der skete
med jer.
(1 Pet 4,12)

Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke
længere skal leve for sig selv, men for ham, der
døde og opstod for dem.
(2 Kor 5,15)

Halleluja. Jeg elsker Herren, for han har hørt min
tryglen, han vendte sit øre til mig, da jeg råbte.
(Sl 116,1-2)

Den, der sidder i den Højestes skjul, har sin bolig i
den Almægtiges skygge; han kan sige om Herren:
Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler
på.
(Sl 91,1-2)

Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var
deres medfanger, og på dem, der mishandles, så
sandt som I også selv har en krop.
(Hebr 13,3)

For mine øjne har set din frelse, som du har
beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for
hedninger og en herlighed for dit folk Israel.
(Luk 2,30-32)

Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.
(Joh 14,14)

Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke
kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver
på vintræet, sådan kan I heller ikke, hvis I ikke
bliver i mig.
(Joh 15,4)

I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er
tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men
lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke
til grunde.
(2 Kor 4,8-9)

I min trængsel råbte jeg til Herren, han svarede
og førte mig ud i det åbne land. Herren er hos
mig, jeg frygter ikke, hvad kan mennesker gøre
mig?
(Sl 118,5-6)

Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset,
har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans
søns, blod renser os fra al synd.
(1 Joh 1,7)

For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod,
og i ham, som er hoved for al magt og
myndighed, er I blevet fyldt med den.
(Kol 2,9-10)

Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den
dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og
det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.
(Matt 7,1-2)

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle
forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår
al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i
Kristus Jesus.
(Fil 4,6-7)

Du er min lampe, Herre. Herren spreder lys i mit
mørke.
(2 Sam 22,29)

Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, han
skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen.
(Sl 27,5)

.

Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har
kærlighed til hinanden.
(Joh 13,35)

At frygte Herren, det er visdom, at holde sig fra
det onde er indsigt.
(Job 28,28)

Jeg råber til dig, Herre, jeg siger: Du er min
tilflugt, min lod i de levendes land.
(Sl 142,6)

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg
giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må
ikke forfærdes og ikke være modløst!
(Joh 14,27)

Således er det jeres himmelske faders vilje, at
ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.
(Matt 18,14)

På sit legeme bar han selv vore synder op på
korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for
retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.
(1 Pet 2,24)

Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften
siger: Fra hans indre skal der rinde strømme af
levende vand.
(Joh 7,38)

Dine ord giver lys, når de åbner sig, og giver de
uerfarne forstand.
(Sl 119,130)

Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at
give afkald på alt sit eget.
(Luk 14,33)

I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og
tillidsfuld adgang til Gud.
(Ef 3,12)

De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede,
ingen gør godt, ikke en eneste.
(Sl 14,3)

Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers
bedrager I jer selv.
(Jak 1,22)

Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge
dine ord.
(Sl 119,9)

Svar mig, når jeg råber, du min retfærdigheds
Gud! Du, som har befriet mig i trængsler, vær mig
nådig, og hør min bøn!
(Sl 4,2)

Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres
styrke!
(Neh 8,10b)

Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal
gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.
(Sl 32,8)

Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er
sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde
hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min
byrde er let.
(Matt 11,29-30)

Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi
kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem:
»Guds gerning er den, at I tror på ham, han har
udsendt.
(Joh 6,28-29)

Der er ingen forskel; for alle har syndet og har
mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de
retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus
Jesus.
(Rom 3,22b-24)

Du kaster alle vore synder i havets dyb!
(Mika 7,19b)

Der er ingen som du, Herre, stor er du, stort er dit
navn i styrke.
(Jer 10,6)
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Han frelste os og kaldte os med en hellig
kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men
efter egen beslutning og af den nåde, som var
givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og
som nu er åbenbaret ved vor frelser Kristi Jesu
tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og
bragte liv og uforgængelighed for lyset ved
evangeliet.
(2 Tim 1,9-10)

Herren er nær ved alle, der råber til ham, alle der
råber til ham i oprigtighed.
(Sl 145,18)

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og
min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham
og tage bolig hos ham.
(Joh 14,23)

Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for
at ingen skal tage din sejrskrans.
(Åb 3,11)

Vore overtrædelser er for tunge for os, men du
tilgiver dem.
(Sl 65,4)

For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i
vest, sådan skal også Menneskesønnens komme
være.
(Matt 24,27)

Da råbte de til Herren i deres nød, og han frelste
dem fra deres trængsler. Han sendte sit ord og
helbredte dem og reddede deres liv fra graven.
(Sl 107,19-20)

For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans
vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus
Kristus.
(1. Thess 5,9)
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.. at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I
være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så
at I sammen med alle de hellige får styrke til at
fatte, hvor stor bredden og længden og højden og
dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som
overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds
fylde nås.
(Ef 3,17-19)

Der er ingen som du, Herre, stor er du, stort er dit
navn i styrke.
(Jer 10,6)

.

Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi
kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem:
»Guds gerning er den, at I tror på ham, han har
udsendt.
(Joh 6,28-29)

Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset,
har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans
søns, blod renser os fra al synd.
(1 Joh 1,7)

Syng en ny sang for Herren, hans pris fra jordens
ende, I, der færdes på havet med hvad det
rummer, I, der bor på de fjerne øer!
(Es 42,10)

Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem
kan da være imod os?
(Rom 8,31)
I hans navn skal der prædikes omvendelse til
syndernes forladelse for alle folkeslag.
(Luk 24,47a)
Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men
lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller
hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage
splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit
eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget
øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af
din broders øje.
(Matt 7,3-5)

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men
lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller
hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage
splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit
eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget
øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af
din broders øje.
(Matt 7,3-5)

Du skal ikke rose dig af dagen i morgen, for du
ved ikke, hvad den bringer.
(Ordsp 27,1)

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger.
(Sl 139,14a)

I hans navn skal der prædikes omvendelse til
syndernes forladelse for alle folkeslag.
(Luk 24,47a)

For du er min klippe og min borg, led mig og før
mig for dit navns skyld!
(Sl 31,4)

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og
bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er
mange, der går ind ad den.
(Matt 7,13)

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle
dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før
en eneste af dem var kommet.
(Sl 139,16)

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
(Matt 11, 28)

Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg
førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det
den godt, går det også jer godt.
(Jer 29,7)

At frygte Herren er opdragelse til visdom.
Ydmyghed går forud for ære.
(Ordsp 15,33)

Herre, du ransager og kender mig. Du ved, om
jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar
over min tanke.
(Sl 139,1-2)

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, hele
jorden! Syng for Herren, pris hans navn, forkynd
hans frelse dag efter dag!
(Sl 96,1-2)

Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som
hjælp i trængsler.
(Sl 46,2)

Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.
(Jak 4,10)

Herren er min styrke og lovsang, han blev mig til
frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise.
(2 Mos 15,2a)

Bliv blot vrede, men synd ikke! Tænk efter på
jeres leje, og vær stille!
(Sl 4,5)

Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber
han ind.
(Sl 37,5)

Gud Herren er min styrke, han gør min fod let
som hindens og lader mig løbe over højderne.
(Hab 3,19)

For Kristus er enden på loven til retfærdighed for
enhver, som tror.
(Rom 10,4)

Når det kar, som pottemageren var i gang med at
forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede
han det om til et andet kar, som han nu ville have
det.
(Jer. 18,4)

Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal
gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.
(Sl 32,8)

Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal
gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.
(Sl 32,8)

Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen
ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår
egypterne.
(2 Mos 12,13b)

Intet er umuligt for Herren!
(1 Mos 18,14a)

Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har
kærlighed til hinanden.
(Joh 13,35)
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10. Matthæusevangeliet 28:19
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn.”

24. Fillipperbrevet 4:8
”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der
er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad
der er værd at elske, hvad der er værd at tale
godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige,
det skal I lægge jer på sinde.”
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Når det kar, som pottemageren var i gang med at
forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede
han det om til et andet kar, som han nu ville have
det.
(Jer. 18,4)

Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil
udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres
sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se
syner, jeres gamle skal have drømme.
(ApG 2,17)

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en
fast ånd!
(Sl 51,12)

Gud gør ikke forskel på nogen.
(Rom 2,11)

Men alle dem, som tog imod ham, gav han ret til
at være Guds børn, dem, der tror på hans navn.
(Joh 1,12)

Johannesevangeliet 3:16
”For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv”.

2. Jeremias bog 29:11
”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at
give jer en fremtid og et håb.”

3. Romerbrevet 8:28
”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der
elsker Gud, og som efter hans beslutning er
kaldet.”

4. Fillipperbrevet 4:13
”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.”

5. Første Mosebog 1:1
”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.”

6. Ordsprogenes bog 3:5
”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke
til din egen indsigt.”

7. Ordsprogenes bog 3:6
”Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han
jævne dine stier.”

8. Romerbrevet 12:2
”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer
forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne,
hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager
ham, det fuldkomne.”

9. Fillipperbrevet 4:6
”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle
forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak.”
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11. Efeserbrevet 2:8
”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes
ikke jer selv, gaven er Guds.”
12. Galaterbrevet 5:22
”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred,
tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed.”

13. Romerbrevet 12:1
”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds
barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et
levende og helligt offer, der er Gud til behag – det
skal være jeres åndelige gudstjeneste.”

14. Johannesevangeliet 10:10
”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og
ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv
og have i overflod.”

25. Fillipperbretvet 4:7
”Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare
jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

26. Josvabogen 1:9
”Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær
ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren
din Gud er med dig overalt, hvor du går.”

27. Esajas bog 40:31
”Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de
får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte,
de vandrer uden at udmattes.”

28. Efeserbrevet 2:9
”Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have
noget at være stolt af.”
15. Apostlenes gerninger 18:10
” Og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig
fortræd; for jeg har et talstærkt folk i denne by”.
29. Romerbrevet 6:23
”For syndens løn er død, men Guds nådegave er
evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.”
16. Apostlenes gerninger 18:9
”Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten:
'Frygt ikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med
dig.'”

17. Apostlenes gerninger 18:11
”Så boede Paulus dér i halvandet år og underviste
om Guds ord iblandt dem.”

18. Galaterbrevet 2:20
”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig,
og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds
søn, der elskede mig og gav sig selv hen for
mig.”

19. Første Johannesbrev 1:9
”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og
retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser
os for al uretfærdighed.”

30. Galaterbrevet 5:23
”Mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven
ikke imod!”

31. Esajas bog 53:5
”Men han blev gennemboret for vore
overtrædelser og knust for vore synder. Han blev
straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev
vi helbredt.”

32. Første Petersbrev 3:15
”Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og
altid være rede til forsvar over for enhver, der
kræver jer til regnskab for det håb, I har.”

33. Andet Timotheusbrev 3:16
”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til
undervisning, til bevis, til vejledning og til
opdragelse i retfærdighed.”

20. Romerbrevet 3:23
”For alle har syndet og har mistet herligheden fra
Gud.”
34.Matthæusevangeliet 6:33
”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift.”
21. Johannesevangeliet 14:6
"Jesus sagde til ham: 'Jeg er vejen og sandheden
og livet; ingen kommer til Faderen uden ved
mig.'”

22. Matthæusevangliet 28:20
”Og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende.”

35. Hebræerbrevet 12:2
”Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og
fuldender, som for den glædes skyld, der ventede
ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og
nu sidder på højre side af Guds trone.”

36. Første Petersbrev 5:7
”Og kast al jeres bekymring på ham, for han har
omsorg for jer.”
23. Romerbrevet 5:8
”Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus
døde for os, mens vi endnu var syndere.”

Klip

37.Efeserbrevet 2:10
”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode
gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at
vandre i.”

38. Første Korintherbrev 10:13
”De fristelser, der har mødt jer, er kun
menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke
tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med
fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker
under.”

39. Matthæusevangeliet 11:28
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

40. Hebræerbrevet 11:1
”Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses.”

41. Andet Korintherbrev 5:17
”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning.
Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”
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50. Andet Timotheusbrev 1:7
”For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd
med kraft og kærlighed og besindighed.”

51. Esajas bog 53:4
”Men det var vore sygdomme, han tog, det var
vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en,
der var ramt, slået og plaget af Gud.”

52. Andet Korintherbrev 5:21
”I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke
begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes
skyldig af domstolen.”

53. Romerbrevet 15:13
”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i
troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens
kraft!”

54. Johannesevangeliet 11:25
”Jesus sagde til hende: 'Jeg er opstandelsen og
livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end
dør.'”

42. Hebræerbrevet 13:5
”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres
adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For
Gud har selv sagt: 'Jeg lader dig ikke i stikken og
svigter dig ikke.'”

55. Hebræerbrevet 11:6
”Og når han igen fører sin førstefødte ind i
verden, siger han: Alle Guds engle skal kaste sig
ned for ham.”

43. Andet Korintherbrev 12:9
”Men han svarede: 'Min nåde er dig nok, for min
magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst
være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt
kan være over mig.'”

56. Johannesevangeliet 5:24
”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører
mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt
liv og kommer ikke for dommen, men er gået over
fra døden til livet.”

44. Romerbrevet 10:9
”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er
Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham
fra de døde, skal du frelses.”

57. Jakobsbrevet 1:2
”Brødre, I skal kun regne det for glæde, når I
kommer ud for prøvelser af forskellige slags.”

45.Esajas Bog 41:10
”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg
er din Gud, Jeg styrker dig og hjælper dig, min
sejrrige hånd holder dig fast.”

46. Første Mosebog 1:26
”Gud sagde: 'Lad os skabe mennesker i vort
billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde
dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.'”

47.Matthæusevangeliet 11:29
”Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er
sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde
hvile for jeres sjæle.”

58. Esajas Bog 53:6
”Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin
vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.”

59. Apostlenes Gerninger 2:38
”Peter svarede: 'Omvend jer og lad jer alle døbe i
Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så
skal I få Helligånden som gave.'”

60. Efeserbrevet 3:20
”Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at
gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller
forstår.”

61. Matthæusevangeliet 11:30
”For mit åg er godt, og min byrde er let.”
48. Johannesevangeliet 16:33
”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i
mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige,
jeg har overvundet verden.”

49. Apostlenes Gerninger 1:8
”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over
jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem
og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens
ende.”

62. Første Mosebog 1:27
"Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede
skabte han det, som mand og kvinde skabte han
dem."

63. Kolossenserbrevet 3:12
”Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og
elskede, inderlig barmhjertighed, godhed,
ydmyghed, mildhed, tålmodighed.”

.

64. Hebræerbrevet 12:1
"Så lad da også os, som har så stor en sky af
vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og
for synden, som så let omklamrer os, og holde ud
i det løb, der ligger foran os."

65. Jakobsbrevet 5:16
”Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed
for hinanden om, at I må blive helbredt. En
retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.”

66. Apostlenes Gerninger 17:11
”Disse jøder var mere imødekommende end
jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med
megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for
at se, om det forholdt sig sådan.”

67. Fillipperbrevet 4:19
”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug
for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.”

68. Johannesevangeliet 1:1
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.”

69. Første Korintherbrev 6:19
”Da de havde tilbagelagt femogtyve til tredive
stadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig
båden, og de blev grebet af frygt.”

70. Første Johannesbrev 3:16
”Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over
for ham kan vi bringe vort hjerte til ro.”

71. Salmernes Bog 133:1
”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder
sammen!”

72. Johannesevangeliet 14:27
”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil
sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde
jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”

73. Hebræerbrevet 4:12
”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere
end noget tveægget sværd; det trænger igennem,
så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er
dommer over hjertets tanker og meninger.”

74. Johannesevangeliet 15:13
”Større kærlighed har ingen end den at sætte sit
liv til for sine venner.”

75. Mikas Bog 6:8
”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt,
hvad Herren kræver af dig: Du skal handle
retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent
vandre med din Gud.”

76. Romerbrevet 10:17
”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der
høres, kommer i kraft af Kristi ord.”

Klip

Manna

mannakorn bibelord bibelvers klip

77. Johannesevangeliet 1:12
”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til
at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.”

90. Esajas Bog 26:3
”Og hvis vilje er fast. Du bevarer freden, for de
stoler på dig.”

78. Jakobsbrevet 1:12
”Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når
han har stået sin prøve, vil han få livets
sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker
ham.”

91. Første Petersbrev 2:24
”På sit legeme bar han selv vore synder op på
korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for
retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.”

79. Jakobsbrevet 1:3
”I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det
udholdenhed.”

80. Romerbrevet 8:38
”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller
engle eller magter eller noget nuværende eller
noget kommende eller kræfter.”

81. Romerbrevet 8:39
”Eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen
anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i
Kristus Jesus, vor Herre.”

82. Hebræerbrevet 10:25
”Og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som
nogle har for skik, men formane hinanden så
meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.”

83. Andet Petersbrev 1:4
”Og dermed har han også skænket os sine store,
dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af
forkrænkeligheden i denne verden med dens
begær og få del i guddommelig natur.”

84. Fillipperbrevet 1:6
”Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode
gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu
dag.”

86. Hebræerbrevet 4:16
"Lad os altså med frimodighed træde frem for
nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og
finde nåde til hjælp i rette tid."

87. Salmernes bog 37:4
”Find din glæde i Herren så giver han dig, hvad dit
hjerte ønsker.”

88. Johannesevangeliet 3:17
”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at
dømme verden, men for at verden skal frelses
ved ham.”

89. Apostlenes Gerninger 4:12
”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er
ikke givet mennesker noget andet navn under
himlen, som vi kan blive frelst ved.”

Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han
fjernet vore synder fra os. Salme 103,13

Som en Far er barmhjertig mod sine børn, er
Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
Salme 103,12-13

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.
Salme 119,105
92. Josvabogen 1:8
”Denne lovbog skal du altid have på dine læber;
du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt
gøre alt, hvad der står i den; da vil det gå dig
godt, da vil du have lykken med dig.”

Herren bevare din udgang og indgang fra nu af og
til evig tid. Salme 121,8

93. Matthæusevangeliet 28:18
”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: 'Mig
er givet al magt i himlen og på jorden.'”

Vær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv
ikke forfærdet, for Herren, din Gud er med dig.
Josva 1,9

94. Kollossenserbrevet 3:23
”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og
ikke for mennesker.”

'Frygt ikke, for jeg er med dig' - Esajas 41.10

Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig
ved navn, du er min. Esajas 43,1
95. Matthæusevangeliet 22:37
”Han sagde til ham: 'Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit
sind.'”

96. Salmernes Bog 133:2
”Det er som den gode olie på hovedet, der flyder
ned over skægget, over Arons skæg, ned over
kjortlens halsåbning.”

97. Matthæusevangeliet 5:16
”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så
de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader,
som er i himlene.”

98. Esajas Bog 55:8
”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres
veje er ikke mine veje, siger Herren.”
85. Salmernes bog 133:3
"Det er som Hermons dug, der falder på Zions
bjerge. For dér giver Herren velsignelsen, livet i al
evighed."

.

99. Hebræerbrevet 4:15
”For et sted har han sagt således om den
syvende dag: 'Og på den syvende dag hvilede
Gud efter alle sine gerninger.'”

100. Johannesevangeliet 13:35
”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I
har kærlighed til hinanden.”

Jeg vil velsigne dig, og du skal være en
velsignelse. 1.Mos. 12,2

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han
lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det
stille vand.
Salme 23,1

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da
frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg
da være bange for? Salme 27,1

Men jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min
Gud. Mit livsløb er i din hånd. Salme 31,15

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af
hvert ord, der udgår af Guds mund. Mt.4,4

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Mt.5,8

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes
Guds børn. Mt. 5,9

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. Mt.
6,21

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal
alt andet gives jer i tilgift. Mt.6,33

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer. Mt.7,7

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod
jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven
og profeterne. Mt. 7,12
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Mt.11,28

Thi hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér
er jeg midt iblandt dem. Mt.18,20

Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig
tjene, men for selv at tjene og give sit liv som
løsesum for mange. Mt.20,28

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og
af hele din sjæl og af hele dit sind, og du skal
elske din næste som dig selv. Mt. 22,37-38

Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste
brødre, det har I gjort mod mig. Mt.25,40

Klip

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Mt. 28,20

Frygt ikke, tro kun! Mark.5,36

Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det. Mark.10,15

Manna

mannakorn bibelord bibelvers klip

Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver,
som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Joh.
12,46

.

Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi
lov. Galaterbrevet 6,2

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.
Som jeg har elsket jer, skal I også elske
hinanden. Joh.13,34

Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu
Kristi navn. Efeserbrevet 5,20

Jeres hjerte skal ikke forfærdes. Tro på Gud og
tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger.
Joh. 14,1-2

Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil
fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fillipperbrevet
1,6

Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer
til faderen uden ved mig. Joh.14,6

I skal have det samme sinde over for hinanden,
som var i Kristus Jesus. Fil. 2,5

Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Joh.15,4

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.
Fil.4,4-5

Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig.
Luk. 6,31

Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i
himlene. Luk. 10,20

Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.
Luk. 11,28

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i
mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt
fra mig kan I slet intet gøre. Joh. 15,5

Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har
besluttet at give jer Riget. Luk. 12,32

Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting
jeres ønsker komme frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak. Fil.4,6

Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom
jeg har elsket jer. Joh. 15,12
Se, Guds Rige er midt iblandt jer! Luk. 17,21

Jesus sagde: ”Det, som er umuligt for mennesker,
er muligt for Gud”. Luk. 18,27

Dette er det evige liv, at de kender dig, den
eneste sande Gud og ham du har udsendt, Jesus
Kristus. Joh. 17,3

Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede,
inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed,
mildhed og tålmodighed. Kollosenserbrevet 3,1213

Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Kol. 3,15
Menneskesønnen er kommet for at opsøge og
frelse det fortabte. Luk. 19,10

Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at
blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Joh.
1,12

For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv. Joh. 3,16

Er Gud for os, hvem kan da være imod os.
Romerbrevet 8,31

Hverken død eller liv eller engle eller åndemagter
eller noget nuværende eller noget kommende
eller kræfter eller det høje eller det dybe eller
nogen anden skabning vil kunne skille os fra
Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
Romerbrevet 8,38

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som
i sin store barmhjertighed har genfødt os til et
levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de
døde. 1. Peters brev 1,3

Kast al jeres bekymring på Gud, for han har
omsorg for jer. 1. Peters brev 5,7

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er
Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham
fra de døde, skal du frelses. Romerbrevet 10,9

Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi
kaldes Guds børn, og vi er det! 1. Johannes brev
3,1

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind
det onde med det gode. Rom. 12,21

Gud er større end vort hjerte og kender alt.
1.Joh.3,20

For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for
sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når
vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever
eller dør, tilhører vi Herren. Romerbrevet 14,7-8

Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er
kærlighed. 1.Joh. 4,8

Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Joh. 3,36

Jesus sagde: Jeg er livets brød. Den, som
kommer til mig skal ikke sulte, og den, der tror på
mig skal aldrig tørste. Joh. 6,35

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
Joh. 6,37

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Joh.
8,12

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine og mine
kender mig. Joh. 10,14

Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på
mig, skal leve om han end dør. Og enhver, som
lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.
Joh.11,25-26

Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder
alt. 1. Korinterbrev 13,7

Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst af
dem er kærligheden. 1. Korinterbrev 13,13

Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny
skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er
blevet til. 2. Korinterbrev 5,17-18

Min nåde er dig nok, for min magt udøves i
magtesløshed. 2. Korinterbrev 12,9

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret
iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til
verden for at vi skal leve ved ham. 1. Joh. 4,9

Gud er kærlighed, og den, der bliver i
kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. 1.
Joh. 4,16

Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets
sejrskrans. Johannes Åbenbaring 2,10

Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan
lukke i. Johannes Åbenbaring 3,8
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