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2 Mosebog 15:26 Og han sagde: "Hvis du vil høre på HERREN din Guds Røst og
gøre, hvad der er ret i hans Øjne og lytte til hans Bud og holde dig alle hans
Bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme 
over dig, som jeg bragte over Ægypterne, men jeg HERREN er din Læge!"

5 Mosebog 7:15 og HERREN vil holde alle Sygdomme fra dig; ingen af 
Ægyptens onde Farsoter, som du jo kender, vil han påføre dig, men han vil 
lægge dem på alle dem, der hader dig.

Salme 107:20 sendte sit Ord og lægede dem og frelste deres Liv fra Graven.
Salme 146:8 HERREN åbner de blindes Øjne, HERREN rejser de bøjede, 

HERREN elsker de retfærdige,
Jesaja 35:5 Da åbnes de blindes Øjne, de døves Ører lukkes op;
Jesaja 53:5 Men han blev såret for vore Overtrædelser, knust for vor Brødres 

Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik Lægedom ved hans Sår.
Jesaja 58:8 Som Morgenrøden bryder dit Lys da frem, da læges hastigt dit Sår,

foran dig vandrer din Retfærd, Herrens Herlighed slutter Toget.
Jeremia 30:17 Thi jeg heler dig, læger dine Sår, så lyder det fra HERREN; du 

kaldtes jo, Zion, "den bortstødte, som ingen søger."
Jeremia 33:6 Se, jeg vil lade Byens Sår heles og læges, og jeg helbreder dem 

og oplader for dem en Rigdom af Fred og Sandhed.
Malakia 4:2 Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgå med 

Lægedom under sine Vinger, og I skal gå ud og boltre eder som Kalve, der 
kommer fra Stalden,

Mattæus 4:23,24 Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres 
Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom 
og enhver Skrøbelighed iblandt Folket. 24 Og hans Ry kom ud over hele 
Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Hånde Sygdomme
og vare plagede af Lidelser, både besatte og månesyge og værkbrudne; og 
han helbredte dem.

Mattæus 8:16,17 Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, 
og han uddrev Ånderne med et Ord og helbredte alle de syge; 17 for at det 
skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, der siger: "Han tog vore 
Skrøbeligheder og bar vore Sygdomme."

Mattæus 9:35 Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i 
deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver 
Sygdom og enhver Skrøbelighed.

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 11:5 blinde se, og lamme gå, spedalske renses, og døve høre, og 
døde stå op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Mattæus 12:15 Men da Jesus mærkede det, drog han bort derfra; og mange 
fulgte ham, og han helbredte dem alle.

Mattæus 15:30 Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, 
Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og 
han helbredte dem,

Mattæus 17:20 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.

Markus 1:34 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 3:10 Thi han helbredte mange, så at alle, som havde Plager, styrtede 
ind på ham for at røre ved ham.

Markus 6:5,6 Og han kunde ikke gøre nogen kraftig Gerning der; kun lagde han
Hænderne på nogle få syge og helbredte dem 6 Og han forundrede sig over 
deres Vantro. Og han gik om i Landsbyerne der omkring og lærte.

Markus 6:13 Og de dreve onde Ånder ud og salvede mange syge med Olie og 
helbredte dem.

Markus 6:55,56 Og de løb om i hele den Egn og begyndte at bringe de syge på 
deres Senge omkring, hvor de hørte, at han var. 56 Og hvor som helst han 
gik ind i Landsbyer eller Byer eller Gårde, lagde de de syge på Torvene og 
bade ham om, at de måtte røre blot ved Fligen af hans Klædebon; og alle 
de, som rørte ved ham, bleve helbredte.

Markus 8:23-25 Og han tog den blinde ved Hånden og førte ham uden for 
Landsbyen og spyttede på hans Øjne og lagde Hænderne på ham og 
spurgte ham, om han så noget. 24 Og han så op og sagde: "Jeg ser 
Menneskene; thi jeg ser noget ligesom Træer gå omkring." 25 Derefter 
lagde han atter Hænderne på hans Øjne, og han blev klarsynet og var 
helbredt og kunde se alle Ting tydeligt.

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

Markus 16:17,18 Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle 
de uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger; 18 de skulle tage på
Slanger, og dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; på syge 
skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes."

Lukas 4:8 Og Jesus svarede ham og sagde: "Der er skrevet: Du skal tilbede 
Herren din Gud og tjene ham alene."

Lukas 4:40 Men da Solen gik ned, førte alle de, som havde syge med alle 
Hånde Svagheder, dem til ham; og han lagde Hænderne på hver enkelt af 



dem og helbredte dem
Lukas 5:15 Men Rygtet om ham udbredte sig end mere, og store Skarer kom 

sammen for at høre og for at helbredes for deres Sygdomme.
Lukas 5:17-25 Og det skete en af de Dage, at han lærte, og der sad Farisæere 

og Lovlærere, som vare komne fra enhver Landsby i Galilæa og Judæa og 
fra Jerusalem; og Herrens Kraft var hos ham til at helbrede. 18 Og se, nogle
Mænd bare på en Seng en Mand, som var værkbruden, og de søgte at bære 
ham ind og lægge ham foran ham. 19 Og da de ikke fandt nogen Vej til at 
bære ham ind for Skarens Skyld, stege de op oven på Taget og firede ham 
tillige med Sengen ned imellem Tagstenene midt iblandt dem foran Jesus. 
20 Og da han så deres Tro, sagde han: "Menneske!dine Synder ere dig 
forladte." 21 Og de skriftkloge og Farisæerne begyndte at tænke således 
ved sig selv: "Hvem er denne, som taler Gudsbespottelser? Hvem kan 
forlade Synder, uden Gud alene?" 22 Men da Jesus kendte deres Tanker, 
svarede han og sagde til dem: "Hvad tænke I på i eders Hjerter? 23 Hvilket 
er lettest at sige: Dine Synder ere dig forladte? eller at sige: Stå op og gå? 
24 Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt på Jorden til at 
forlade Synder," så sagde han til den værkbrudne: "Jeg siger dig, stå op, og
tag din Seng, og gå til dit Hus!" 25 Og han stod straks op for deres Øjne og 
tog det, som han lå på, og gik hen til sit Hus og priste Gud.

Lukas 6:17-19 Og han gik ned med dem og stod på et jævnt Sted, og der var 
en Skare af hans Disciple og en stor Mængde af Folket fra hele Judæa og 
Jerusalem og Kysten ved Tyrus og Sidon, 18 som vare komne for at høre 
ham og helbredes for deres Sygdomme. Og de plagede bleve helbredte fra 
urene Ånder; 19 og hele Skaren søgte at røre ved ham; thi en Kraft gik ud 
fra ham og helbredte alle.

Lukas 7:21,22 I den samme Time helbredte han mange for Sygdomme og 
Plager og onde Ånder og skænkede mange blinde Synet. 22 Og han svarede
og sagde til dem: "Går hen, og forkynder Johannes de Ting, som I have set 
og hørt: Blinde se, lamme gå, spedalske renses, døve høre, døde stå op, 
Evangeliet forkyndes for fattige;

Lukas 8:2 og nogle Kvinder, som vare helbredte fra onde Ånder og Sygdomme,
nemlig: Maria, der kaldes Magdalene, af hvem syv onde Ånder vare udfarne;

Lukas 9:2,11 Og han sendte dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de 
syge. 11 Men da Skarerne fik det at vide, fulgte de efter ham; og han tog 
imod dem og talte til dem om Guds Rige og helbredte dem, som trængte til 
Lægedom.

Lukas 13:12,32 Men da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde til 
hende: "Kvinde! du er løst fra din Svaghed." 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 5:8,14 Jesus siger til ham: "Stå op, tag din Seng og gå!" 14 Derefter 



finder Jesus ham i Helligdommen, og han sagde til ham: "Se, du er bleven 
rask; synd ikke mere, for at ikke noget værre skal times dig,!"

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,

Apostlenes 3:6 Men Peter sagde: "Sølv og Guld ejer jeg ikke, men hvad jeg 
har, det giver jeg dig: I Jesu Kristi Nazaræerens Navn stå op og gå!"

Apostlenes 5:15,16 så at de endogså bare de syge ud på Gaderne og lagde 
dem på Senge og Løjbænke, for at når Peter kom, endog blot hans Skygge 
kunde overskygge nogen af dem. 16 Ja, selv fra Byerne i Jerusalems 
Omegn strømmede Mængden sammen og bragte syge og sådanne, som 
vare plagede af urene Ånder, og de bleve alle helbredte.

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 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.

Romerne 8:26 Og ligeledes kommer også Ånden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi
vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Ånden selv går i 
Forbøn for os med uudsigelige Sukke.

1 Korinthierne 12:9 en anden Tro i den samme Ånd; en anden Gaver til at 
helbrede i den ene Ånd;

1 Korinthierne 12:28 Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til 
Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige
Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede. til at hjælpe, til at styre, og 
forskellige Slags Tungetale.

Filippenserne 2:27 Ja, han var også syg og Døden nær; men Gud forbarmede 
sig over ham, ja, ikke alene over ham, men også over mig, for at jeg ikke 
skulde have Sorg på Sorg.

Jakob 5:14 Er nogen iblandt eder syg, han kalde Menighedens Ældste til sig, 
og de skulle bede over ham og salve ham med Olie i Herrens Navn.

1 Peter 2:24 han, som selv bar vore Synder på sit Legeme op på Træet, for at 
vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Sår
I ere blevne lægte.

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.
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