
Agape   Skriften   - God's Love Letter Scriptures  

Johannes 15:9 Ligesom Faderen har elsket mig, så har også jeg elsket eder; 
bliver i min Kærlighed!

Jesaja 43:1 Men nu, så siger HERREN, som skabte dig, Jakob, danned dig, 
Israel: Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved Navn, du er min!

Jeremia 1:5 Før jeg danned dig i Moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af  
Moderliv, helligede jeg dig, til Profet for Folkene satte jeg dig.

Johannes 15:16 I have ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder og sat eder 
til, at I skulle gå hen og bære Frugt, og eders Frugt skal blive ved, for at 
Faderen skal give eder, hvad som helst I bede ham om i mit Navn.

3 Johannes 1:2 Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting må gå dig vel, og du 
må være karsk, ligesom det går din Sjæl vel.

Jesaja 43:4 fordi du er dyrebar for mig, har Værd, og jeg elsker dig; jeg giver 
Mennesker for dig og Folkefærd for din Sjæl.

Jeremia 31:3 i det fjerne åbenbarede HERREN sig for dem: Jeg elsked dig 
med evig Kærlighed, drog dig derfor i Nåde.

Hosea  11:8  Hvor  kan  jeg  ofre  dig,  Efraim,  lade  dig,  Israel,  fare,  ofre  dig 
ligesom Adma, gøre dig, som Zebojim? Mit Hjerte vender sig i mig, al min 
Medynk er vakt.

Johannes  3:16  Thi  således  elskede  Gud  Verden,  at  han  gav  sin  Søn  den 
enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et 
evigt Liv.

Jesaja 49:15,16 Glemmer en Kvinde sit diende Barn, en Moder, hvad hun bar 
under Hjerte? Ja, selv om de kunde glemme, jeg glemmer ej dig. 16 Se, i 
mine Hænder har jeg tegnet dig, dine Mure har jeg altid for Øje.

Jesaja 41:13,14 Thi jeg, som er HERREN din Gud, jeg griber din Hånd, siger 
til dig: Frygt kun ikke, jeg er din Hjælper. 14 Frygt ikke, Jakob, du Orm, 
Israel, du Kryb! Jeg hjælper dig, lyder det fra HERREN, din Genløser er 
Israels Hellige.

Mattæus 28:20 og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. 
Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende."

Johannes 14:1 "Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror på Gud, og tror på mig!
Jesaja 43:2 Når du går gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de 

river  dig  ikke  bort;  når  du  går  gennem Ild,  skal  du  ikke  svides,  Luen 
brænder dig ikke.

Salme 23:1-6 HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes, 2 han lader mig 
ligge på grønne Vange. Til Hvilens Vande leder han mig, han kvæger min 
Sjæl, 3 han fører mig ad rette Veje for sit Navns Skyld. 4 Skal jeg end 
vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp 
og din Stav er min Trøst. 5 I mine Fjenders Påsyn dækker du Bord for mig, 
du salver mit Hoved med Olie, mit Bæger flyder over. 6 Kun Godhed og 



Miskundhed  følger  mig  alle  mine  Dage,  og  i  Herrens  Hus  skal  jeg  bo 
gennem lange Tider.

Johannes 14:27 Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver 
eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Filippenserne 4:7 og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal bevare eders 
Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Ordsprogenes 3:24 sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, 
skal din Søvn vorde sød;

Salme 4:9 I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig 
bo alene i Tryghed.

Salme 33:18 Men Herrens Øje ser til gudfrygtige, til dem, der håber på Nåden,
Romerne 5:2 ved hvem vi også have fået Adgang ved Troen til denne Nåde, 

hvori vi stå, og vi rose os af Håb om Guds Herlighed;
Jesaja 55:12 Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran 

jer råber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Hånd;
Johannes 16:22 Også I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg skal se eder igen, 

og eders Hjerte skal glædes, og ingen tager eders Glæde fra eder.
Lukas 12:9 Og den, som har fornægtet mig for Menneskene, skal fornægtes 

for Guds Engle.
Mattæus 10:30 Men på eder ere endog alle Hovedhår talte.
Jesaja 54:10 Om også Bjergene viger, om også Højene rokkes, min Kærlighed 

viger  ej  fra  dig,  min  Fredspagt  rokkes  ikke,  så  siger  HERREN,  din 
Forbarmer.

Mattæus 11:28 Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og 
jeg vil give eder Hvile.

Højsangen 2:10 Min Ven stemmer i og siger så til mig: Stå op, min Veninde, 
du fagre, kom!

Hosea 2:14,19,20 Se, derfor vil jeg lokke og føre hende ud i Ørkenen og tale 
hende kærligt til. 19 Jeg trolover mig med dig for evigt, jeg trolover mig 
med dig med Retfærd og Ret, med Miskundhed og Barmhjertighed; 20 jeg 
trolover mig med dig i Troskab, og du skal kende HERREN.

2 Mosebog 3:14 Gud svarede Moses:  "Jeg er den,  jeg er!"  Og han sagde: 
"Således skal du sige til Israelitterne: JEG ER har sendt mig til eder!"

Hosea 13:4 Og jeg er HERREN din Gud, fra du var i Ægyptens Land; du kender 
ej Gud uden mig, uden mig er der ingen Frelser;

Johannes 15:14 I ere mine Venner, dersom I gøre, hvad jeg befaler eder.
Aabenbaring 3:20 Se, jeg står før Døren og banker; dersom nøgen hører min 

Røst og åbner Døren, vil jeg gå ind til ham og holde Nadver med ham, og 
han med mig.
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