
Komfort   Skriften - Comfort Scriptures  

2 Korinthierne 1:2-4  Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den 
Herre Jesus Kristus! 3   Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, 
Barmhjertighedens Fader og al Trøsts Gud, 4  som trøster os under al vor 
Trængsel, for at vi må kunne trøste dem, som ere i alle Hånde Trængsel, 
med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!

Ordsprogenes 15:13   Glad Hjerte giver venligt Ansigt, ved Hjertesorg bliver 
Modet brudt.

1  Kongebog  8:66   Ottendedagen  lod  han  Folket  gå,  og  de  velsignede 
Kongen og drog hver til sit, glade og vel til Mode over al den Godhed, 
HERREN havde vist sin Tjener David og sit Folk Israel.

1 Krønikebog 16:10  ros jer af hans hellige Navn, eders Hjerte glæde sig, I, 
som søger HERREN,

Ordsprogenes 12:25   Hjertesorg bøjer til Jorden, et venligt Ord gør glad.
Ordsprogenes 13:12   At bie længe gør Hjertet sygt, opfyldt Ønske er et 

Livets Træ.
Jesaja 30:26  Månens Lys skal blive som Solens, og Solens Lys skal blive 

syvfold stærkere, som syv Dages Lys, på hin Dag da HERREN forbinder 
sit Folks Brud og læger dets slagne Sår.

Hosea 13:8  jeg falder over dem som Bjørnen, hvis Unger man tog. Jeg 
sønderriver dem Brystet,  Hunde skal æde deraf, Markens Dyr flå dem 
sønder.

1 Samuel 1:8  Da sagde hendes Mand Elkana til  hende: "Hanna, hvorfor 
græder du, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du mismodig? Er jeg dig 
ikke mere værd end ti Sønner?"

1 Samuel 1:10  og i sin Vånde bad hun under heftig Gråd til HERREN
Salme 25:16,17  Vend dig til mig og vær mig nådig, thi jeg er ene og arm. 17 

Let mit Hjertes Trængsler og før mig ud af min Nød.
Salme 34:19 HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust,  han frelser 

dem, hvis Ånd er brudt.
Salme  38:9  jeg  er  lammet  og  fuldkommen knust,  jeg  skriger  i  Hjertets 

Vånde.
Salme 55:5 Hjertet er angst i mit Bryst, Dødens Rædsler er faldet over mig.
Salme 61:3,4 Fra Jordens Ende råber jeg til dig. Når mit Hjerte vansmægter, 

løft mig da op på en Klippe, 4 led mig, thi du er min Tilflugt, et mægtigt 
Tårn til Værn imod Fjenden.

Salme 62:9 stol på ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, 



Gud er vor Tilflugt. -Sela.
Salme 73:26  Lad kun mit Kød og mit Hjerte vansmægte, Gud er mit Hjertes 

Klippe, min Del for evigt.
Salme 77:3,4 jeg søger Herren på Nødens Dag,  min Hånd er om Natten 

utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste; 4 jeg ihukommer Gud 
og stønner, jeg sukker, min Ånd vansmægter. -Sela.

Salme 86:11  Lær mig, HERRE, din Vej, at jeg kan vandre i din Sandhed; 
vend mit Hjerte til dette ene: at frygte dit Navn.

Salme 109:22  Thi jeg er arm og fattig, mit Hjerte vånder sig i mig;
Salme 112:7,8  han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i 

Tillid, til HERREN; 8  fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer 
sine Fjender med Fryd;

Salme 143:4  Ånden hensygner i mig, mit Hjerte stivner i Brystet.
Salme 147:3  han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres 

Sår;
Ordsprogenes 14:30   Sagtmodigt Hjerte er Liv for Legemet, Avind er Edder 

i Benene.
Ordsprogenes 15:13   Glad Hjerte giver venligt Ansigt, ved Hjertesorg bliver 

Modet brudt.
Predikerens  1:13   Jeg  vendte  min  Hu  til  at  ransage  og  med  Visdom 

udgranske alt, hvad der sker under Himmelen; det er et ondt Slid, som 
Gud har givet Menneskens Børn at slide med.

Predikerens 2:10  Intet,  som mine Øjne attråede,  unddrog jeg  dem; jeg 
nægtede ikke mit Hjerte nogen Glæde thi mit Hjerte havde Glæde af al 
min Flid, og deri lå Lønnen for al min Flid.

Predikerens 2:22,23  Thi hvad får et Menneske for al sin Flid og sit Hjertes 
Higen, som han gør sig Flid med under Solen? 23  Alle hans Dage er jo 
Lidelse,  og hans Slid er Græmmelse;  end ikke om Natten finder hans 
Hjerte Hvile. Også det er Tomhed.

Predikerens 11:10  Slå Mismod ud af  dit Sind, hold Sygdom fjernt fra din 
Krop; thi Ungdom og Livsgry er Tomhed!

Jesaja 30:29  Sang skal der være hos eder som i Natten, når Højtid går ind, 
en Hjertens Glæde som en Vandring til Fløjte mod Herrens Bjerg, mod 
Israels Klippe.

Jesaja 57:15  Thi så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er 
"Hellig": I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Ånden bøjede 
for at kalde de bøjedes Ånd og de knustes Hjerte til Live.

Jesaja  65:14  se,  mine Tjenere skal  juble  af  Hjertens Fryd,  men I  skal 
skrige af Hjerteve, jamre af sønderbrudt Ånd.

Jesaja 66:13,14  som en Moder trøster sin Søn, således trøster jeg eder, i 



Jerusalem finder I Trøst. 14  I skal se det med Hjertens Glæde, eders 
Ledemod skal spire som Græs. Hos Herrens Tjenere kendes hans Hånd, 
men hos hans Fjender Vrede.

Jeremia 15:16  fra dem, der lader hånt om dit Ord; ryd dem ud!" Men mig 
blev dit Ord til Fryd og til Hjertens Glæde; thi dit Navn er nævnet over 
mig, HERRE, Hærskarers Gud.

Jeremia 24:7  Jeg giver dem Hjerte til at kende mig, at jeg er HERREN; de 
skal være mit Folk, og jeg vil være deres Gud, når de omvender sig til 
mig af hele deres Hjerte.

Johannes 14:1   "Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror på Gud, og tror på mig!
Johannes 14:27  Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver 

eder  ikke,  som Verden  giver.  Eders  Hjerte  forfærdes  ikke og forsage 
ikke!

Johannes 16:6  Men fordi jeg har talt dette til eder, har Bedrøvelsen opfyldt 
eders Hjerte.

Johannes 16:22  Også I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg skal se eder 
igen, og eders Hjerte skal glædes, og ingen tager eders Glæde fra eder.

Apostlenes 2:46  Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i 
Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i 
Hjertets Enfold,

Romerne 9:2  at jeg har en stor Sorg og en uafladelig Kummer i mit Hjerte.
2 Korinthierne 2:4  Thi ud af  stor Hjertets Trængsel og Beklemthed skrev 

jeg eder til, under mange Tårer, ikke for at I skulde blive bedrøvede, men 
for at I skulde kende den Kærlighed, som jeg har særlig til eder.

Efeserne 5:19  så I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og åndelige 
Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren
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