
B  eskyttelse   Skriften   - Protection Scriptures  

Jeremia 1:18  Og jeg, se, jeg gør dig i Dag til en fast Stad, til en Jernstøtte 
og en kobbermur mod hele Landet, Judas Konger og Fyrster, Præsterne 
og Almuen;

Esekiel 3:18  Når jeg siger til den gudløse: "Du skal visselig dø!" og du ikke 
advarer ham eller for at bevare hans Liv taler til ham om at omvende sig 
fra sin gudløse Vej, så skal samme gudløse dø for sin Misgerning, men 
hans Blod vil jeg kræve af din Hånd.

Jeremia 6:27  Til Metalprøver, Guldprøver, gjorde jeg dig i mit Folk til at 
kende og prøve deres Færd.

3 Mosebog 26:19  Jeg vil bryde eders hovmodige Trods, jeg vil gøre eders 
Himmel som Jern og eders Jord som Kobber.

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.

Romerne 12:21  Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde 
med det gode!

Salme 143:8  Lad mig årle høre din Miskundhed, thi jeg stoler på dig. Lær 
mig den Vej, jeg skal gå, thi jeg løfter min Sjæl til dig.

Salme 143:10  lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode 
Ånd ad den jævne Vej!

Salme 94:12   Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov
Ordsprogenes 27:12   Den kloge ser Faren og søger i Skjul, tankeløse går 

videre og bøder,
Filippenserne 2:16  idet I fremholde Livets Ord, mig til Ros på Kristi Dag, at 

jeg ikke har løbet forgæves, ej heller arbejdet forgæves.
Jesaja 49:4  Jeg sagde: "Min Møje er spildt, på Tomhed og Vind sled jeg mig 

op dog er min Ret hos HERREN, min Løn er hos min Gud."
Salme 76:3  (76:4) Der brød han Buens Lyn, skjold og Sværd og Krigsværn. 

-Sela.
Hebræerne 13:21  han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre 

hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Åsyn, 
ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

1 Korinthierne 16:15  Men jeg formaner eder,  Brødre-I  kende Stefanas's 
Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at 
tjene de hellige-

Filippenserne 1:27   Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad 



enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om 
eder, at I stå faste i een Ånd, så at I med een Sjæl stride tilsammen for 
Troen på Evangeliet

1 Korinthierne 15:58   Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, 
altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i 
Herren.

Kolossenserne 4:12  Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi 
Jesu Tjener,  som altid  strider  for  eder  i  sine Bønner,  før  at  I  må stå 
fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie.

2 Kongebog 19:34  Jeg værner og frelser denne By for min og min Tjener 
Davids Skyld!

Jeremia 15:20   Jeg  gør  dig  for  dette  Folk  til  en  Kobbermur,  ingen kan 
storme; de skal kæmpe mod dig, men ikke få Overhånd over dig, thi jeg 
er med dig for at frelse og redde dig, lyder det fra HERREN.

Jeremia 15:21  Jeg redder dig af  ondes Vold og frier dig af  Voldsmænds 
Hånd.

Salme 55:18  (55:19) og udfri min Sjæl i Fred, så de ikke kan komme mig 
nær; thi mange er de imod mig.

Esekiel 30:24  Men jeg styrker Babels Konges Arme og lægger mit Sværd i 
hans Hånd; og jeg bryder Faraos Arme, og han skal stønne for ham på 
såredes Vis.

Aabenbaring 3:18  Jeg råder dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for 
at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og 
din Nøgenheds Skam ikke skal  blottes,  og Øjensalve til  at  salve dine 
Øjne med, for at du kan se.

1 Johannes 3:17  Men den, som bar Verdens Gods og ser sin Broder lide 
Nød og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i ham?

Jesaja 50:4   Den Herre HERREN gav mig Lærlinges Tunge, at jeg skulde 
vide at styrke de trætte med Ord; han vækker hver Morgen mit Øre, han 
vækker det til at høre, som Lærlinge hører.

Salme 18:40 Du omgjorded mig med Kraft til Kampen, mine Modstandere 
tvang du i Knæ for mig;

2  Samuel  22:40   Du  omgjorded  mig  med  Kraft  til  Kampen,  mine 
Modstandere tvang du i Knæ for mig;

Salme 89:44 hans Sværd lod du vige for Fjenden, du holdt ham ej oppe i 
Kampen;

Esekiel 13:6  De skuede Tomhed og spåede Løgn, idet de sagde: "Så lyder 
det fra HERREN!" uden at HERREN havde sendt dem, og dog ventede de 
Ordet stadfæstet,

3 Mosebog 26:37  de skal falde over hverandre, som om Sværdet var efter 



dem, skønt ingen forfølger dem; og I skal ikke holde Stand over for eders 
Fjender.

1 Korinthierne 14:8  Ja, også når en Basun giver en utydelig Lyd, hvem vil 
da berede sig til Krig?

Job 15:24  Mørkets Dag vil skræmme ham. Trængsel og Angst overvælde 
ham som en Konge, rustet til Strid.

1 Krønikebog 12:8  Af Gaditterne sluttede nogle sig dygtige Krigere, øvede 
Krigsmænd, væbnet med Skjold og Spyd; de var som Løver at se på og 
rappe som Gazellerne på Bjergene.

1 Krønikebog 12:33  af  Zebulon 50.000, øvede Krigere, udrustet med alle 
Hånde Våben, med een Vilje rede til Kamp;

1  Krønikebog  12:38   Med  helt  Hjerte  og  rede  til  Kamp  kom alle  disse 
Krigere til Hebron for at gøre David til Konge over hele Israel; men også 
det øvrige Israel var endrægtigt med til at gøre David til Konge.

Lukas 10:19  Se, jeg har givet eder Myndighed til at træde på Slanger og 
Skorpioner og over hele Fjendens Magt, og slet intet skal skade eder.

2  Korinthierne 7:10  Thi  den Bedrøvelse,  der  er  efter  Guds Sind,  virker 
Omvendelse  til  Frelse,  som  ikke  fortrydes;  men  Verdens  Bedrøvelse 
virker Død.

2  Timotheus  2:25,26   med  Sagtmodighed  irettesættende  dem,  som 
modsætte  sig,  om  Gud  dog  engang  vilde  give  dem  Omvendelse  til 
Sandheds Erkendelse, 26  og de kunde blive ædru igen fra Djævelens 
Snare, af hvem de ere fangne til at gøre hans Villie.

Nehemia 4:15  Men da vore Fjender hørte, at vi havde fået det at vide, og at 
Gud gjorde deres Råd til intet, vendte vi alle tilbage til Muren, hver til sit 
Arbejde.

Salme 73:24  du leder mig med dit Råd og tager mig siden bort i Herlighed.
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