
Fri fra Døden   Skriften - Free from Death Scriptures  

Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i 
Kristus Jesus, vor Herre.

Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens 
og Dødens Lov.

2 Timotheus 1:10 men nu er kommen for Dagen ved vor Frelsers Jesu Kristi 
Åbenbarelse,  han,  som  tilintetgjorde  Døden,  men  bragte  Liv  og 
Uforkrænkelighed for Lyset ved Evangeliet,

Hosea 13:14 Dem skal jeg fri fra Dødsriget, løse fra Døden! Nej, Død, hvor er 
din Pest, Dødsrige, hvor er din Sot? Til Mildhed kender jeg ej, thi et sært 
Barn er han.

Salme 9:14 "HERRE, vær nådig, se, hvad jeg lider af Avindsmænd, du, som 
løfter mig op fra Dødens Porte,

Job  6:26  Er  det  jer  Hensigt  at  revse  Ord?  Den  fortvivledes  Ord  er  dog 
Mundsvejr!

Job 33:22 hans Sjæl kommer Graven nær, hans Liv de dræbende Magter.
Esekiel 37:12,13 Profeter derfor og sig til dem: Så siger den Herre HERREN: 

Se, jeg åbner eders Grave og fører eder ud af dem, mit Folk, og bringer 
eder til Israels Land; 13 og I skal kende, at jeg er HERREN, når jeg åbner 
eders Grave og fører eder ud af dem, mit Folk.

Mattæus 27:52 og Gravene åbnedes; og mange af  de hensovede helliges 
legemer bleve oprejste,

1 Mosebog 2:7 da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og 
blæste  Livsånde  i  hans  Næsebor,  så  at  Mennesket  blev  et  levende 
Væsen.

1 Mosebog 6:17 Se, jeg bringer nu Vandfloden over Jorden for at udrydde alt 
Kød under Himmelen, som har Livsånde; alt, hvad der er på Jorden, skal 
forgå.

1 Mosebog 7:15 af alt Kød, som har Livsånde, gik Par for Par ind i Arken til 
Noa;

1 Mosebog 7:22 alt, i hvis Næse det var Livets Ånde, alt, hvad der var på 
det faste Land, døde.

Job 12:10 han holder alt levendes Sjæl i sin Hånd, alt Menneskekødets Ånd!
Job 33:4 Guds Ånd har skabt mig, den Almægtiges Ånde har givet mig Liv.
Apostlenes 17:25 han tjenes ikke heller af Menneskers Hænder som en, der 



trænger til noget, efterdi han selv giver alle Liv og Ånde og alle Ting.
Aabenbaring 13:15 Og det fik Magt til  at  give Dyrets Billede Ånd,  så at 

Dyrets Billede endog kunde tale og gøre, at alle de, der ikke vilde tilbede 
Dyrets Billede, skulde ihjelslås.

Johannes  10:10  Tyven  kommer  ikke  uden  for  at  stjæle  og  slagte  og 
ødelægge; jeg er kommen, for at de skulle have Liv og have Overflod.

Jesaja 28:15 Fordi I siger: "Vi slutted en Pagt med Døden, Dødsriget gjorde 
vi Aftale med; når den susende Svøbe går frem, da når den ej os, thi Løgn 
har vi gjort til vort Ly, vi har gemt os i Svig;"

Jesaja 28:18 Eders Pagt med Døden skal  brydes,  Aftalen med Dødsriget 
glippe. Når den susende Svøbe går frem, skal den slå jer til Jorden,

Jesaja 5:24 Derfor, som Ildens Tunge æder Strå og Hø synker sammen i 
Luen, så skal deres Rod blive rådden, deres Blomst henvejres som Støv; 
thi  om  Hærskarers  Herrers  Lov  lod  de  hånt  og  ringeagted  Israels 
Helliges Ord.

Joel  1:12 fejl  slog Vinstokken,  Figentræet tørres;  Granatæble,  Palme og 
æbletræ, hvert Markens Træ tørres hen. Ja, med Skam veg Glæde fra 
Menneskens Børn:

Hosea 13:15 En Østenstorm, Herrens Ånde, bruser frem fra Ørken, løfter 
sig, tørrer hans Væld, gør hans Kilde tør, den tager hans Skatkammer 
med alle dets Skatte.

Aabenbaring  22:1  Og  han  viste  mig  Livets  Vands  Flod,  skinnende  som 
Krystal, udvældende fra Guds og Lammets Trone.

Johannes 4:10 Jesus svarede og sagde til hende: "Dersom du kendte Guds 
Gave, og hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget at drikke, da bad 
du ham, og han gav dig levende Vand."

Johannes 4:14 Men den, som drikker af det Vand, som jeg giver ham, skal 
til evig Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver ham, skal blive i 
ham en Kilde af Vand, som fremvælder til et evigt Liv."

Ordsprogenes 13:14 Vismands Lære er en Livsens Kilde,  derved undgås 
Dødens Snarer.

Ordsprogenes  14:27  Herrens  Frygt  er  en  Livsens  Kilde,  derved  undgås 
Dødens Snarer.

Esekiel 13:17-23 Og du, Menneskesøn, vend dit Ansigt mod dit Folks Døtre, 
som profeterer efter deres eget Hjertes Tilskyndelse; profeter imod dem 
18 og sig:  Så siger den Herre HERREN: Ve dem, der syr Bind til  alle 
Håndled og  laver  Slør  til  alle  Hoveder  efter  hver  Legemshøjde  for  at 
fange Sjæle! Dræber I Sjæle, der hører til mit Folk, og holder Sjæle i Live 
af Egennytte? 19 I, som vanhelliger mig for mit Folk for nogle Håndfulde 
Bygkorn og nogle Bidder Brød og således dræber Sjæle, der ikke skulde 



dø, og holder Sjæle i Live, som ikke skulde leve, idet I lyver for mit Folk, 
som gerne hører på Løgn! 20 Derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg 
kommer over  eders  Bind,  med hvilke  I  fanger  Sjæle,  og  river  dem af 
eders Arme, og de Sjæle, I fanger, lader jeg slippe fri som Fugle; 21 og 
jeg sønderriver eders Slør og frier mit Folk af  eders Hånd, så de ikke 
mere er Bytte i eders Hånd; og I skal kende, at jeg er HERREN. 22 Fordi I 
ved Svig volder den retfærdiges Hjerte Smerte, skønt jeg ikke vilde volde 
ham Smerte, og styrker den gudløses Hænder, så han ikke omvender sig 
fra sin onde Vej, at jeg kan holde ham i Live, 23 derfor skal I ikke mere 
skue Tomhed eller drive eders Spådomskunst; jeg frier mit Folk af eders 
Hånd; og I skal kende, at jeg er HERREN.

Jeremia 21:8 Og sig til dette Folk: "Så siger HERREN: Se, jeg forelægger 
eder Livets Vej og Dødens Vej.

Job 34:22 der er intet Mørke og intet Mulm, som Udådsmænd kan gemme 
sig i.

Salme 16:10 Thi Dødsriget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige 
skue Graven.

Salme 23:4 Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi 
du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.

Salme 30:4 Fra Dødsriget, HERRE, drog du min Sjæl, kaldte mig til Live af 
Gravens Dyb.

Salme 49:16 Men Gud udløser min Sjæl af  Dødsrigets Hånd, thi han tager 
mig til sig. -Sela.

Salme 56:14 Thi fra Døden frier du min Sjæl, ja min Fod fra Fald, at jeg kan 
vandre for Guds Åsyn i Livets Lys.

Salme 68:21 En Gud til  Frelse er Gud for os, hos den Herre HERREN er 
Udgange fra Døden.

Salme 89:49 Hvo  bliver  i  Live  og skuer  ej  Død,  hvo  frelser  sin  sjæl  fra 
Dødsrigets Hånd? -Sela.

Salme 102:20,21 thi han ser ned fra sin hellige Højsal, HERREN skuer ned 
fra  Himmel  til  Jord  21  for  at  høre  de  fangnes  Stønnen  og  give  de 
dødsdømte Frihed,

Salme 116:8 Ja, han fried min Sjæl fra Døden, mit Øje fra Gråd, min Fod fra 
Fald.

Ordsprogenes 10:2 Gudløsheds skatte gavner intet, men retfærd redder fra 
død.

Jesaja 26:19 Dine døde skal blive levende, mine dødes Legemer opstå; de, 
som hviler i Støvet, skal vågne og juble. Thi en Lysets bug er din Dug, og 
Jorden giver Dødninger igen.

Johannes  5:28,29  Undrer  eder  ikke  herover;  thi  den  Time  kommer,  på 



hvilken alle de, som ere i Gravene, skulle høre hans Røst, 29 og de skulle 
gå frem, de, som have gjort det gode, til Livets Opstandelse, men de, 
som have gjort det onde, til Dommens Opstandelse.

Johannes 10:28 og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke 
fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Hånd.

Johannes 11:43,44 Og da han havde sagt dette, råbte han med høj Røst: 
"Lazarus, kom herud!" 44 Og den døde kom ud, bunden med Jordeklæder 
om Fødder og Hænder, og et Tørklæde var bundet om hans Ansigt, Jesus 
siger til dem: "Løser ham, og lader ham gå!"

Johannes 12:17 Skaren, som var med ham, vidnede nu, at han havde kaldt 
Lazarus frem fra Graven og oprejst ham fra de døde.

Johannes 17:2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, for at han skal 
give alle dem, som du har givet ham, evigt Liv.

Apostlenes 17:25 han tjenes ikke heller af Menneskers Hænder som en, der 
trænger til noget, efterdi han selv giver alle Liv og Ånde og alle Ting.

1 Korinthierne 15:19-26 Have vi alene i dette Liv sat vort Håb til Kristus, da 
ere vi de ynkværdigste af alle Mennesker. 20 Men nu er Kristus oprejst 
fra de døde, som Førstegrøde af  de hensovede. 21 Thi efterdi Død kom 
ved et Menneske, er også dødes Opstandelse kommen ved et Menneske. 
22 Thi ligesom alle dø i Adam, således skulle også alle levendegøres i 
Kristus. 23 Dog hver i sit Hold: som Førstegrøde Kristus, dernæst de, 
som tilhøre Kristus, ved hans Tilkommelse. 24 Derpå kommer Enden, når 
han overgiver Gud og Faderen Riget, når han har tilintetgjort hver Magt 
og hver Myndighed og Kraft. 25 Thi han bør være Konge, indtil han får 
lagt  alle  Fjenderne  under  sine  Fødder.  26  Den  sidste  Fjende,  som 
tilintetgøres, er Døden.

2 Korinthierne 1:9,10 Ja, selv have vi hos os selv fået det Svar: "Døden," for 
at vi ikke skulde forlade os på os selv, men på Gud, som oprejser de 
døde, 10 han, som friede os ud af  så stor en Dødsfare og vil fri os, til  
hvem vi have sat vort Håb, at han også fremdeles vil fri os,

2  Korinthierne 3:6  som også gjorde os  dygtige til  at  være en ny  Pagts 
Tjenere,  ikke  Bogstavens,  men  Åndens;  thi  Bogstaven  ihjelslår,  men 
Ånden levendegør.

Kolossenserne  1:21,22  Også  eder,  som  fordum  vare  fremmedgjorte  og 
fjendske af Sindelag i eders onde Gerninger, 22 har han dog nu forligt i 
sit Køds Legeme ved Døden for at fremstille eder hellige og ulastelige og 
ustraffelige for sit Åsyn,

Hebræerne 2:9  men ham,  som en kort  Tid  var  bleven gjort  ringere  end 
Engle, Jesus, se vi på Grund af Dødens Lidelse kronet med Herlighed og 
Ære, for at han ved Guds Nåde må have smagt Døden for alle.



Hebræerne 2:14,15 Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev 
også han i lige Måde delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den 
magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen, 15 og befri alle dem, 
som på Grund af Dødsfrygt vare under Trældom al deres Livs Tid.

Hebræerne 11:5 Ved Tro blev Enok borttagen, for at han ikke skulde se 
Døden, og han blev ikke funden, efterdi Gud havde taget ham bort; thi før 
Borttagelsen har han fået det Vidnesbyrd, at han har behaget Gud.

1 Peter 3:18 Thi også Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for 
uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i 
Kødet, men blev levendegjort i Ånden,

2 Peter 1:3 Såsom hans guddommelige Magt har skænket os alt, hvad der 
hører til Liv og Gudfrygtighed ved Erkendelsen af  ham, som kaldte os 
ved sin Herlighed og Kraft,

1 Johannes 3:14 Vi vide, at vi ere gåede over fra Døden til Livet, thi vi elske 
Brødrene. Den, som ikke elsker, bliver i Døden.

1 Johannes 5:11 Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og 
dette Liv er i hans Søn.

Aabenbaring 21:6 Og han sagde til mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, 
Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den tørstige af  Livets Vands Kilde 
uforskyldt.
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