
Danish -   Forjættelser   Skriften - Promises Scriptures

1 Mosebog 20:6 Da sagde Gud til ham i Drømmen: "Jeg ved, at du har gjort 
det i dit Hjertes Troskyldighed, og jeg har også hindret dig i at synde imod 
mig; derfor tilstedte jeg dig ikke at røre hende.

2 Mosebog 35:21,26 Og enhver, som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, og hvis
Ånd tilskyndede ham, kom med Herrens Offerydelse til Opførelsen af 
Åbenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved og til de hellige Klæder. 26 Og 
alle Kvinder, som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i 
deres Hjerte, spandt Gedehårene.

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 2:25 Fra i Dag af begynder jeg at vække Frygt og Rædsel for dig 
hos alle Folkeslag under Himmelen; blot de hører om dig, skal de ryste og 
bæve for dig!

5 Mosebog 9:3 Så skal du nu vide, at det er HERREN din Gud, der går foran 
dig som en fortærende Ild; han vil ødelægge dem, og han vil underku dem 
for dig, så du kan drive dem bort og ødelægge dem i Hast, således som 
HERREN har sagt dig.

Josua 2:9 og hun sagde til dem: "Jeg ved, at HERREN har givet eder Landet, 
thi vi er grebet af Rædsel for eder, og alle Landets Indbyggere er 
skrækslagne over eder.

1 Samuel 17:48,50 Da Filisteren nu satte sig i Bevægelse og gik nærmere hen
imod David, løb David hurtigt hen imod Slagrækken for at møde Filisteren. 
50 Således fik David Bugt med Filisteren med Slynge og Sten, og han slog 
Filisteren ihjel, skønt han ikke havde Sværd i Hånden.

Ester 8:17 og i hver eneste Landsdel og i hver eneste By, hvor kongens Bud 
og Forordning nåede hen, var der Fryd og Glæde blandt Jøderne med 
Gæstebud og Fest. Og mange af Hedningerne gik over til Jødedommen, thi
Frygt for Jøderne var faldet på dem.

Job 29:14 jeg klædte mig i Retfærd, og den i mig, i Ret som Kappe og 
Hovedbind.

Ordsprogenes 13:11 Rigdom, vundet i Hast, smuldrer hen, hvad der samles 
Håndfuld for Håndfuld, øges.

Ordsprogenes 13:22 Den gode efterlader Børnebørn Arv, til retfærdige 
gemmes Synderens Gods.

Ordsprogenes 22:22,23 Røv ej fra den ringe, fordi han er ringe, knus ikke den 
arme i Porten: 23 thi HERREN fører deres Sag og raner deres Ransmænds 
Liv.

Jesaja 35:8 Der bliver en banet Vej, .den hellige Vej skal den kaldes; ingen 



uren færdes på den, den er Valfartsvej for hans Folk, selv enfoldige farer ej
vild.

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.

Jesaja 49:25 Thi så siger HERREN: Om Fanger end fratages Helten, slipper 
Bytte end bort fra den stærke, jeg strider mod dem, der strider mod dig, og
dine Børn vil jeg frelse.

Jesaja 54:17 Intet Våben, der smedes mod dig, skal du, hver Tunge, der 
trætter med dig, får du dømt. Dette er Herrens Tjeneres Lod, den Retfærd, 
jeg giver dem, lyder det fra HERREN.

Jesaja 59:17,19 han tog Retfærds Brynje på, satte Frelsens Hjelm på sit 
Hoved, tog Hævnens Kjortel på og hylled sig i Nidkærheds Kappe. 19 så 
Herrens Navn frygtes i Vest, hans Herlighed, hvor Sol står op. Thi han 
kommer som en indestængt Flom, der drives af Herrens Ånde.

Jesaja 61:10 Jeg vil glæde mig højlig i HERREN, min Sjæl skal juble i min 
Gud; thi han klædte mig i Frelsens Klæder, hylled mig i Retfærds Kappe, 
som en Brudgom, der binder sit Hovedbind, som Bruden, der fæster sine 
Smykker.

Esekiel 22:30 Jeg søgte iblandt dem efter en, der vilde bygge en Mur og stille
sig i Gabet for mit Åsyn til Værn for Landet, at jeg ikke skulde ødelægge 
det; men jeg fandt ingen.

Esekiel 45:8 det skal tilhøre ham som Grundejendom i Israel, for at mine 
Fyrster ikke fremtidig skal undertrykke mit Folk; men det øvrige Land skal 
gives Israels Hus, Stamme for Stamme.

Daniel 4:16 hans Menneskehjerte skal fratages ham og et Dyrehjerte gives 
ham, og syv Tider skal gå hen over ham.

Daniel 7:4 Det første så ud som en Løve og havde Ørnevinger; og jeg skuede, 
indtil Vingerne reves af, og det rejstes op fra Jorden og stilledes på to Ben
som et Menneske og fik et Menneskehjerte.

Sakaria 4:6 Da svarede han og sagde til mig: Dette er Herrens Ord til 
Zerubbabel: Ikke ved Magt og ikke ved Styrke, men ved min Ånd, siger 
Hærskarers HERRE.

Mattæus 24:22 Og dersom disse Dage ikke bleve afkortede, da blev intet Kød
frelst; men for de udvalgtes Skyld skulle disse Dage afkortes.

Mattæus 26:41 Våger og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Ånden er 
vel redebon, men Kødet er skrøbeligt."

Markus 10:48-52 Og mange truede ham,for at han skulde tie; men han råbte 
meget stærkere: "Du Davids Søn, forbarm dig over mig!" 49 Og Jesus stod 
stille og sagde: "Kalder på ham!" Og de kalde på den blinde og sige til 
ham: "Vær frimodig, stå op! han kalder på dig." 50 Men han kastede sin 
Overkjortel af sig, sprang op og kom til Jesus. 51 Og Jesus tog til Orde og 



sagde til ham: "Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?" Men den blinde sagde
til ham: "Rabbuni, at jeg kan blive seende!" 52 Og Jesus sagde til ham: "Gå
bort, din Tro har frelst dig." Og straks blev han seende, og han fulgte ham 
på Vejen. (Mattæus 20:30-34)

Markus 16:20 Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede 
med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.

Lukas 14:23 Og Herre sagde til Tjeneren: Gå ud på Vejene og ved Gærderne 
og nød dem til at gå ind, for at mit Hus kan blive fuldt.

Lukas 21:15 Thi jeg, vil give eder Mund og Visdom, som alle eders 
Modstandere ikke skulle kunne modstå eller modsige.

Lukas 21:36 Og våger og beder til enhver Tid, for at I må blive i Stand til at 
undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestå for Menneskesønnen."

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 11:23 Da han nu kom derhen og så Guds Nåde, glædede han sig 
og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

Apostlenes 13:48 Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste 
Herrens Ord, og de troede, så mange, som vare bestemte til evigt Liv,

1 Korinthierne 10:13 Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser 
over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, 
men som sammen med Fristelsen vil skabe også Udgangen af den, for at I 
må kunne udholde den.

1 Korinthierne 16:9 thi en Dør står mig åben, stor og virksom, og der er 
mange Modstandere.

2 Korinthierne 12:9 og han har sagt mig: "Min Nåde er dig nok; thi Kraften 
fuldkommes i Magtesløshed." Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min 
Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.

Efeserne 6:11 Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I må kunne bolde Stand 
imod Djævelens snedige Anløb.

Hebræerne 1:7,14 Og om Englene hedder det: "Han gør sine Engle til Vinde og
sine Tjenere til Ildslue"; 14 Ere de ikke alle tjenende Ånder, som udsendes
til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Jakob 4:7 Underordner eder derfor under Gud; men står Djævelen imod, så 
skal han fly fra eder;

1 Peter 5:10 Men al Nådes Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i 
Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, 
styrke, bekræfte, grundfæste eder!
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