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2 Mosebog 35:31 og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og 
Indsigt i alskens Arbejde

4 Mosebog 11:25 Så steg HERREN ned i Skyen og talede til ham; og han tog 
noget af den Ånd, der var over ham, og lod den komme over de 
halvfjerdsindstyve Ældste, og da Ånden hvilede over dem, kom de i 
profetisk Henrykkelse noget, som ikke siden hændtes dem.

1 Samuel 10:6 så vil Herrens Ånd overvælde dig, så du falder i profetisk 
Henrykkelse sammen med dem, og du skal blive til et andet Menneske.

2 Samuel 23:2 Ved mig talede Herrens Ånd, hans Ord var på min Tunge.
Job 33:4 Guds Ånd har skabt mig, den Almægtiges Ånde har givet mig Liv.
Jesaja 11:2 og Herrens Ånd skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Ånd, 

Råds og Styrkes Ånd, Herrens Kundskabs og Frygts Ånd.
Mika 3:8 Jeg derimod er ved Herrens Ånd fuld af Styrke, af Ret og af Kraft til 

at forkynde Jakob dets Brøde, Israel, hvad det har syndet.
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 12:28 Men dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Guds Ånd, da er 
jo Guds Rige kommet til eder.

Mattæus 28:19 Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, 
idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds Navn,

Markus 1:10 Og straks da han steg op af Vandet, så han Himlene skilles ad 
og Ånden ligesom en Due dale ned over ham;

Markus 13:11 Og når de føre eder hen og overgive eder, da bekymrer eder 
ikke forud for, hvad I skulle tale; men hvad der bliver givet eder i den 
samme Time, det skulle I tale; thi I ere ikke de, som tale, men den 
Helligånd.

Lukas 2:26 Og det var varslet ham af den Helligånd, at han ikke skulde se 
Døden, førend han havde set Herrens Salvede.

Lukas 4:1 Men Jesus vendte tilbage fra Jorden fuld af den Helligånd og blev 
ført af Ånden i Ørkenen

Lukas 4:18-21 "Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde 
Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de 
skulle lades løs, og blinde, at de skulle få deres Syn, for at sætte plagede i
Frihed, 19 for at forkynde et Herrens Nådeår." 20 Og han lukkede Bogen 
sammen og gav Tjeneren den igen og satte sig; og alles Øjne i Synagogen 



stirrede på ham. 21 Men han begyndte at sige til dem: "I Dag er dette 
Skriftord gået i Opfyldelse for eders Øren."

Lukas 12:11,12 Men når de føre eder frem for Synagogerne og Øvrighederne 
og Myndighederne, da bekymrer eder ikke for, hvorledes eller hvormed I 
skulle forsvare eder, eller hvad I skulle sige. 12 Thi den Helligånd skal 
lære eder i den samme Time, hvad I bør sige."

Johannes 7:38,39 Den, som tror på mig, af hans Liv skal der, som Skriften har
sagt, flyde levende Vandstrømme:" 39 Men dette sagde han om den Ånd, 
som de, der troede på ham, skulde få; thi den Helligånd var der ikke 
endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

Johannes 14:16,17 Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden 
Talsmand til at være hos eder evindelig, 17 den Sandhedens Ånd, som 
Verden ikke kan modtage, thi den ser den ikke og kender den ikke; men I 
kende den, thi den bliver hos eder og skal være i eder.

Johannes 14:26 Men Talsmanden, den Helligånd, som Faderen vil sende i mit 
Navn, han skal lære eder alle Ting og minde eder om alle Ting, som jeg har
sagt eder.

Johannes 16:7,8 Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg 
går bort, thi går jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men går 
jeg bort, så vil jeg sende ham til eder. 8 Og når han kommer, skal han 
overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.

Johannes 16:13-15 Men når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede 
eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som 
helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde 
eder. 14 Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder.
15 Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit 
og forkynde eder.

Johannes 20:21,22 Jesus sagde da atter til dem: "Fred være med eder! 
Ligesom Faderen har udsendt mig, således sender også jeg eder." 22 Og 
da han havde sagt dette, åndede han på dem, og han siger til dem: 
"Modtager den Helligånd!

Apostlenes 1:2 indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet 
Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligånd;

Apostlenes 1:5 Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den 
Helligånd om ikke mange Dage."

Apostlenes 1:8 Men I skulle få Kraft, når den Helligånd kommer over eder; og 
I skulle være mine Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og
indtil Jordens Ende."

Apostlenes 2:1-4 Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt 
forsamlede. 2 Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd som af et 



fremfarende vældigt Vejr og fyldte hele Huset, hvor de sade. 3 Og der viste
sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt 
af dem. 4 Og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de begyndte at 
tale i andre Tungemål, efter hvad Ånden gav dem at udsige.

Apostlenes 2:17-19 "Og det skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil jeg 
udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders Sønner og eders Døtre skulle 
profetere, og de unge iblandt eder skulle se Syner, og de gamle iblandt 
eder skulle have Drømme. 18 Ja, endog over mine Trælle og over mine 
Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min Ånd, og de skulle profetere. 19
Og jeg vil lade ske Undere på Himmelen oventil og Tegn på Jorden 
nedentil, Blod og Ild og rygende Damp. (Joel 2:28,29)

Apostlenes 2:33 Efter at han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet og af 
Faderen har fået den Helligånds Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket
I både se og høre.

Apostlenes 2:38 Men Peter sagde til dem: "Omvender eder, og hver af eder 
lade sig døbe på Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle 
få den Helligånds Gave.

Apostlenes 4:31 Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare 
forsamlede; og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de talte Guds 
Ord med Frimodighed.

Apostlenes 8:15-17 og da disse vare komne derned, bade de for dem om, at 
de måtte få den Helligånd; 16 thi den var endnu ikke falden på nogen af 
dem, men de vare blot døbte til den Herres Jesu Navn. 17 Da lagde de 
Hænderne på dem, og de fik den Helligånd.

Apostlenes 8:39 Men da de stege op af Vandet, bortrykkede Herrens Ånd 
Filip, og Hofmanden så ham ikke mere; thi han drog sin Vej med Glæde. (1 
Kongebog 18:12)

Apostlenes 9:31 Så havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa 
og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den 
Helligånds Formaning voksede den.

Apostlenes 10:44,45 Medens Peter endnu talte disse Ord, faldt den Helligånd 
på alle dem, som hørte Ordet. 45 Og de troende af Omskærelsen, så 
mange, som vare komne med Peter, bleve meget forbavsede over, af den 
Helligånds Gave var bleven udgydt også over Hedningerne;

Apostlenes 11:15 Men idet jeg begyndte at tale, faldt den Helligånd på dem 
ligesom også på os i Begyndelsen.

Apostlenes 13:52 Men Disciplene bleve fyldte med Glæde og den Helligånd.
Apostlenes 19:6 Og da Paulus lagde Hænderne på dem, kom den Helligånd 

over dem, og de talte i Tunger og profeterede.
Apostlenes 20:23 kun, at den Helligånd i hver By vidner for mig og siger, at 



Lænker og Trængsler vente mig.
Romerne 5:5 men Håbet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore

Hjerter ved den Helligånd, som blev given os.
Romerne 8:9 I derimod ere ikke i Kødet, men i Ånden, om ellers Guds Ånd bor

i eder. Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ham ikke til.
Romerne 8:13-16 thi dersom I leve efter Kødet, skulle I dø, men dersom l ved 

Ånden døde Legemets Gerninger, skulle I leve. 14 Thi så mange som 
drives af Guds Ånd, disse ere Guds Børn. 15 I modtoge jo ikke en 
Trældoms Ånd atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkårelses Ånd, i 
hvilken vi råbe: Abba, Fader! 16 Ånden selv vidner med vor Ånd, at vi ere 
Guds Børn.

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.

Romerne 15:13 Men Håbets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, 
for at I må blive rige i Håbet ved den Helligånds Kraft!

Romerne 15:19 ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Ånds Kraft, så
at jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til fulde forkyndt 
Kristi Evangelium;

1 Korinthierne 2:10-13 Men os åbenbarede Gud det ved Ånden; thi Ånden 
ransager alle Ting, også Guds Dybder. 11 Thi hvilket Menneske ved, hvad 
der er i Mennesket, uden Menneskets Ånd, som er i ham? Således har 
heller ingen erkendt, hvad der er i Gud, uden Guds Ånd. 12 Men vi have 
ikke fået Verdens Ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kunne vide, hvad der 
er os skænket af Gud; 13 og dette tale vi også, ikke med Ord, lærte af 
menneskelig Visdom, men med Ord, lærte af Ånden, idet vi tolke åndelige 
Ting med åndelige Ord.

1 Korinthierne 3:16 Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Ånd bor i eder?
1 Korinthierne 6:11 Og sådanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja,

I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og 
ved vor Guds Ånd.

1 Korinthierne 12:3 Derfor kundgør jeg eder, at ingen, som taler ved Guds 
Ånd, siger: "Jesus er en Forbandelse," og ingen kan sige: "Jesus er Herre" 
uden ved den Helligånd.

2 Korinthierne 3:17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, er der 
Frihed.

2 Korinthierne 13:14(13) Den Herres Jesu Kristi Nåde og Guds Kærlighed og 
den Helligånds Samfund være med eder alle!

Galaterne 4:6 Men fordi I ere Sønner, har Gud udsendt i vore Hjerter sin Søns 
Ånd, som råber: Abba, Fader!



Efeserne 1:13,14 i hvem også I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om 
eders Frelse, i hvem I også, da I bleve troende, bleve beseglede med 
Forjættelsens hellige Ånd, 14 som er Pant på vor Arv, til Ejendommens 
Forløsning, til Pris for hans Herlighed.

Efeserne 2:18 Thi ved ham have vi begge i een Ånd Adgang til Faderen.
Efeserne 4:30 og bedrøver ikke Guds hellige Ånd, med hvilken I bleve 

beseglede til Forløsningens Dag.
1 Thessaloniker 4:8 Derfor altså, den, som foragter dette, han foragter ikke 

et Menneske, men Gud, som også giver sin Helligånd til eder.
1 Thessaloniker 5:19 Udslukker ikke Ånden,
2 Thessaloniker 2:13 Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af 

Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til 
Frelse ved Åndens Helligelse og Tro på Sandheden,

Titus 3:5,6 frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi
havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og 
Fornyelsen i den Helligånd, 6 som han rigeligt udøste over os ved Jesus 
Kristus, vor Frelser,

Hebræerne 2:4 idet Gud vidnede med både ved Tegn og Undere og mange 
Hånde kraftige Gerninger og ved Meddelelse af den Helligånd efter sin 
Villie.

Hebræerne 10:15 Men også den Helligånd giver os Vidnesbyrd; thi efter at 
have sagt:

1 Peter 1:2 udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Åndens Helligelse, til 
Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Nåde og Fred vorde eder 
mangfoldig til Del!

2 Peter 1:21 Thi aldrig er nogen Profeti bleven fremført ved et Menneskes 
Villie; men drevne af den Helligånd talte hellige Guds Mænd.

1 Johannes 4:2 Derpå kende I Guds Ånd: enhver Ånd, der bekender Jesus 
som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.

1 Johannes 5:6-8 Han er den, som kom med Vand og Blod, Jesus Kristus; 
ikke med Vandet alene, men med Vandet og med Blodet; og det er Ånden, 
som vidner, thi Ånden er Sandheden. 7 Thi tre ere de, som vidne: 8 Ånden 
og Vandet og Blodet; og disse tre forene sig til eet.

Judas 1:20 I derimod, I elskede! opbygger eder selv på eders helligste Tro; 
beder i den Helligånd;
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