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4 Mosebog 10:35 Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: "Stå op, HERRE, 
at dine Fjender må splittes og dine Avindsmænd fly for dit Åsyn!"

5 Mosebog 23:5 men HERREN din Gud vilde ikke høre på Bileam, og HERREN 
din Gud forvandlede Forbandelsen til Velsignelse, fordi HERREN din Gud 
elskede dig. (Nehemia 13:2)

Salme 44:4(5) Du, du er min Konge, min Gud, som sender Jakob Sejr.
Jesaja 61:1 Den Herre Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig; han 

sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte 
Hjerter, for at udråbe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet, 
(Lukas 4:18)

Mattæus 6:13 og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; (thi dit er 
Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.) (Lukas 11:4)

Mattæus 8:16 Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og 
han uddrev Ånderne med et Ord og helbredte alle de syge;

Mattæus 10:1 Og han kaldte sine tolv Disciple til sig og gav dem Magt over 
urene Ånder, til at uddrive dem og at helbrede enhver Sygdom og enhver 
Skrøbelighed. (Markus 3:14,15)

Mattæus 10:8 Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver 
onde Ånder! I have modtaget det for intet, giver det for intet!

Mattæus 12:26-29 Og hvis Satan uddriver Satan, så er han kommen i Splid 
med sig selv; hvorledes skal da hans Rige bestå? 27 Og dersom jeg 
uddriver de onde Ånder ved Beelzebul, ved hvem uddrive da eders Sønner 
dem? Derfor skulle de være eders Dommere. 28 Men dersom jeg uddriver de
onde Ånder ved Guds Ånd, da er jo Guds Rige kommet til eder. 29 Eller 
hvorledes kan nogen gå ind i den stærkes Hus og røve hans Ejendele, uden 
han først binder den stærke? Da kan han plyndre hans Hus.(Markus 3:23-27)

Mattæus 12:43-45 Men når den urene Ånd er faren ud af Mennesket, vandrer 
den igennem vandløse Steder, søger Hvile og finder den ikke. 44 Da siger 
den: Jeg vil vende om til mit Hus, som jeg gik ud af; og når den kommer, 
finder den det ledigt, fejet og prydet. 45 Så går den hen og tager syv andre 
Ånder med sig, som ere værre end den selv, og når de ere komne derind, bo
de der; og det sidste bliver værre med dette Menneske end det første. 
Således skal det også gå denne onde Slægt."

Mattæus 15:22,26,28 Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, råbte 
og sagde: "Herre, Davids Søn!forbarm dig over mig! min Datter plages ilde 
af en ond Ånd." 26 Men han svarede og sagde: "Det er ikke smukt at tage 
Børnenes Brød og kaste det for de små Hunde." 28 Da svarede Jesus og 
sagde til hende: "O Kvinde, din Tro er stor, dig ske, som du vil!" Og hendes 



Datter blev helbredt fra samme Time.
Mattæus 16:19 Og jeg vil give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du binder

på Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det 
skal være løst i Himlene." (Mattæus 18:18)

Mattæus 17:19-21 Da gik Disciplene til Jesus afsides og sagde: "Hvorfor 
kunde vi ikke uddrive den?" 20 Og han siger til dem: "For eders Vantros 
Skyld; thi sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, 
da kunne I sige til dette Bjerg: Flyt dig herfra derhen, så skal det flytte sig, 
og intet skal være eder umuligt. 21 Men denne Slags farer ikke ud uden ved
Bøn og Faste."

Markus 1:23-26 Og der var i deres Synagoge et Menneske med en uren Ånd, og
han råbte højt 24 og sagde: "Hvad have vi med dig at gøre, Jesus af 
Nazareth? Er du kommen for at ødelægge os; jeg kender dig, hvem du er, du
Guds hellige." 25 Og Jesus truede ham og sagde: "Ti, og far ud af ham!" 26 
Og den urene Ånd sled i ham og råbte med høj Røst og for ud af ham.

Markus 1:32-34 Men da det var blevet Aften, og Solen var gået ned, førte de til
ham alle de syge og besatte, 33 og hele Byen var forsamlet foran Døren. 34 
Og han helbredte mange, som lede af mange Hånde Sygdomme, og han 
uddrev mange onde Ånder; og han tillod ikke de onde Ånder at tale, fordi de
kendte ham.

Markus 1:39 Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og 
uddrev de onde Ånder.

Markus 5:8 Thi han sagde til ham: "Far ud af Manden, du urene Ånd!"
Markus 6:7,13 Og han hidkalder de tolv, og han begyndte at udsende dem, to 

og to, og gav dem Magt over de urene Ånder. 13 Og de dreve onde Ånder ud
og salvede mange syge med Olie og helbredte dem.

Markus 9:23-25 Men Jesus sagde til ham: "Om du formår! Alle Ting ere mulige 
for den, som tror." 24 Straks råbte Barnets Fader og sagde med Tårer: "Jeg
tror, hjælp min Vantro!" 25 Men da Jesus så, at Skaren stimlede sammen, 
truede han den urene Ånd og sagde til den: "Du målløse og døve Ånd! jeg 
byder dig, far ud af ham, og far ikke mere ind i ham!"

Markus 9:29 Og han sagde til dem: "Denne Slags kan ikke fare ud ved noget, 
uden ved Bøn og Faste."

Markus 9:38,39 Johannes sagde til ham: "Mester! vi så en, som ikke følger os, 
uddrive onde Ånder i dit Navn; og vi forbød ham det, fordi han ikke følger 
os." 39 Men Jesus sagde: "Forbyder ham det ikke; thi der er ingen, som gør 
en kraftig Gerning i mit Navn og snart efter kan tale ilde om mig.

Markus 16:17 Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de 
uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger;

Lukas 4:34-36 "Ak! hvad have vi med dig at gøre, Jesus af Nazareth? Er du 
kommen for at ødelægge os? Jeg kender dig, hvem du er, du Guds hellige." 
35 Og Jesus truede ham og sagde: "Ti, og far ud af ham!" Og den onde Ånd 



kastede ham ind imellem dem og for ud af ham uden at have gjort ham 
nogen Skade. 36 Og der kom en Rædsel over alle; og de talte med 
hverandre og sagde "Hvad er dog dette for et Ord; thi han byder over de 
urene Ånder med Myndighed og Kraft, og de fare ud?"

Lukas 4:41 Også onde Ånder fore ud al mange, råbte og sagde: "Du er Guds 
Søn;" og han truede dem og tillod dem ikke at tale, fordi de vidste, at han 
var Kristus.

Lukas 7:21 I den samme Time helbredte han mange for Sygdomme og Plager 
og onde Ånder og skænkede mange blinde Synet.

Lukas 8:29 Thi han bød den urene Ånd at fare ud af Manden; thi i lange Tider 
havde den revet ham med sig, og han blev bunden med Lænker og Bøjer og 
bevogtet, og han sønderrev, hvad man bandt ham med, og dreves af den 
onde Ånd ud i Ørkenerne.

Lukas 9:40 og jeg bad dine Disciple om at uddrive den; og de kunde ikke."
Lukas 10:17-20 Men de halvfjerdsindstyve vendte tilbage med Glæde og 

sagde: "Herre! også de onde Ånder ere os lydige i dit Navn." 18 Men han 
sagde til dem: "Jeg så Satan falde ned fra Himmelen som et Lyn. 19 Se, jeg 
har givet eder Myndighed til at træde på Slanger og Skorpioner og over hele
Fjendens Magt, og slet intet skal skade eder. 20 Dog, glæder eder ikke 
derover, at Ånderne ere eder lydige; men glæder eder over, at eders Navne 
ere indskrevne i Himlene."

Lukas 11:14 Og han uddrev en ond Ånd, og den var stum; men det skete, da 
den onde Ånd var udfaren, talte den stumme, og Skaren forundrede sig.

Lukas 11:20-22 Men dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Guds Finger, da er
jo Guds Rige kommet til eder. 21 Når den stærke bevæbnet vogter sin Gård,
bliver det, han ejer, i Fred. 22 Men når en stærkere end han er kommen 
over ham og har overvundet ham, da tager han hans fulde Rustning, som 
han forlod sig på, og uddeler hans Bytte.

Lukas 13:32 Og han sagde til dem: "Går hen og siger til denne Ræv: Se, jeg 
uddriver onde Ånder og fuldfører Helbredelser i Dag og i Morgen, og på den 
tredje dag fuldendes jeg.

Johannes 14:12 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror på mig, de 
Gerninger, som jeg gør, skal også han gøre, og han skal gøre større 
Gerninger end disse; thi jeg går til Faderen,

Johannes 17:15 Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af Verden, men at du
vil bevare dem fra det onde.

Apostlenes 10:38 det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med 
den Helligånd og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte 
alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

Apostlenes 16:17,18 Hun fulgte efter Paulus og os, råbte og sagde: "Disse 
Mennesker ere den højeste Guds Tjenere, som forkynde eder Frelsens Vej."
18 Og dette gjorde hun i mange Dage. Men Paulus blev fortrydelig derover, 



og han vendte sig og sagde til Ånden: "Jeg byder dig i Jesu Kristi Navn at 
fare ud af hende." Og den for ud i den samme Stund.

Apostlenes 19:11,12 Og Gud gjorde usædvanlige kraftige Gerninger ved 
Paulus's Hænder, 12 så at man endog bragte Tørklæder og Bælter fra hans 
Legeme til de syge, og Sygdommene vege fra dem, og de onde Ånder fore 
ud.

Apostlenes 26:15-18 Og jeg sagde: Hvem er du, Herre? Men Herren sagde: Jeg
er Jesus, som du forfølger. 16 Men rejs dig og stå på dine Fødder; thi derfor
har jeg vist mig for dig, for at udkåre dig til Tjener og Vidne, både om det, 
som du har set, og om mine kommende Åbenbaringer for dig, 17 idet jeg 
udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke jeg udsender dig 18 for 
at oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans 
Magt til Gud, for at de kunne få Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, 
som ere helligede ved Troen på mig.

Romerne 16:20 Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders 
Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!

2 Korinthierne 2:11 for at vi ikke skulle bedrages af Satan; thi hans Anslag ere
os ikke ubekendte.

Galaterne 1:4 som gav sig selv for vore Synder, for at han kunde udfri os af 
den nærværende onde Verden, efter vor Guds og Faders Villie,

Efeserne 4:27 giver ikke heller Djævelen Rum!
Efeserne 6:11 Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I må kunne bolde Stand 

imod Djævelens snedige Anløb.
2 Thessaloniker 3:2,3 og at vi må fries fra de vanartige og onde Mennesker; 

thi Troen er ikke alles. 3 Men trofast er Herren, som skal styrke eder og 
bevare eder fra det onde;

2 Timotheus 2:26 og de kunde blive ædru igen fra Djævelens Snare, af hvem 
de ere fangne til at gøre hans Villie.

2 Timotheus 4:18 Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit 
himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

1 Peter 5:8 Vær ædru, våger; eders Modstander, Djævelen, går omkring som 
en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.

1 Johannes 4:4 Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, 
som er i eder, er større end den, som er i Verden.
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