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4 Moseboken 10:35 Och så ofta arken bröt upp, sade Mose:» Stå upp, 
HERRE; må dina fiender varda förskingrade, och må de som hata dig fly 
för ditt ansikte.»

5 Moseboken 23:5 Men HERREN, din Gud, ville icke höra på Bileam, utan 
HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty 
HERREN, din Gud, älskade dig. (Nehemja 13:2)

Psaltaren 44:4(5) Du, densamme, är min konung, o Gud; så tillsäg nu Jakob 
seger.

Jesaja 61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig
till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till 
att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de 
fångna och förlossning för de bundna, (Lukas 4:18)

Matteus 6:13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty 
riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.' (Lukas 11:4)

Matteus 8:16 Men när det hade blivit afton, förde man till honom många 
som voro besatta; och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla 
som voro sjuka botade han,

Matteus 10:1 Och han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt 
över orena andar, till att driva ut dem, så ock makt att bota alla slags 
sjukdomar och allt slags skröplighet. (Markus 3:14,15)

Matteus 10:8 Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut
onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.

Matteus 12:26-29 Om nu Satan driver ut Satan, så har han kommit i strid 
med sig själv. Huru kan då hans rike hava bestånd? 27 Och om det är 
med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då 
edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare. 28 Om 
det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju 
Guds rike kommit till eder. 29 Eller huru kan någon gå in i en stark mans 
hus och beröva honom hans bohag, såframt han icke förut har bundit den
starke? Först därefter kan han plundra hans hus. (Markus 3:23-27)

Matteus 12:43-45 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han 
omkring i ökentrakter och söker efter ro, men finner ingen. 44 Då säger 
han: 'Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.' Och när 
han kommer dit och finner det stå ledigt och vara fejat och prytt, 45 då 



går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han 
själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det 
sista värre än det första. Så skall det ock gå med detta onda släkte.»

Matteus 15:22,26,28 Då kom en kananeisk kvinna från det området och 
ropade och sade:» Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter 
plågas svårt av en ond ande.» 26 Då svarade han och sade:» Det är 
otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna.» 28 Då
svarade Jesus och sade till henne:» O kvinna, din tro är stor. Ske dig 
såsom du vill.» Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden.

Matteus 16:19 Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på
jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, 
det skall vara löst i himmelen.» (Matteus 18:18)

Matteus 17:19-21 Sedan, när de voro allena, trädde lärjungarna fram till 
Jesus och frågade: »Varför kunde icke vi driva ut honom?» 20 Han 
svarade dem:» För eder otros skull. Ty sannerligen säger jag eder: Om I 
haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna 
säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och det skall flytta sig; 
ja, intet skall då vara omöjligt för eder.» 21 Detta slag kan icke drivas ut
genom något annat än bön och fasta.

Markus 1:23-26 Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var 
besatt av en oren ande. Denne ropade 24 och sade:» Vad har du med oss
att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet 
vem du är, du Guds Helige.» 25 Men Jesus tilltalade honom strängt och 
sade:» Tig, och far ut ur honom.»

Markus 1:26 Då slet och ryckte den orene anden honom och ropade med 
hög röst och for ut ur honom.

Markus 1:32-34 Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton, förde
man till honom alla som voro sjuka eller besatta; 33 och hela staden var 
församlad utanför dörren. 34 Och han botade många som ledo av olika 
slags sjukdomar; och han drev ut många onda andar, men tillstadde icke
de onda andarna att tala, eftersom de kände honom.

Markus 1:39 Och han gick åstad och predikade i hela Galileen, i deras 
synagogor, och drev ut de onda andarna.

Markus 5:8 Jesus skulle nämligen just säga till honom:» Far ut ur mannen, 
du orena ande.»

Markus 6:7,13 Och han kallade till sig de tolv och sände så ut dem, två och 
två, och gav dem makt över de orena andarna. 13 och de drevo ut många
onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.



Markus 9:23-25 Då sade Jesus till honom:» Om jag förmår, säger du. Allt 
förmår den som tror.» 24 Strax ropade gossens fader och sade:» Jag 
tror! Hjälp min otro.» 25 Men när Jesus såg att folk strömmade 
tillsammans dit, tilltalade han den orene anden strängt och sade till 
honom:» Du stumme och döve ande, jag befaller dig: Far ut ur honom, 
och kom icke mer in i honom.»

Markus 9:29 Han svarade dem:» Detta slag kan icke drivas ut genom något 
annat än bön och fasta.»

Markus 9:38,39 Johannes sade till honom:» Mästare, vi sågo huru en man 
som icke följer oss drev ut onda andar genom ditt namn; och vi ville 
hindra honom, eftersom han icke följde oss.» 39 Men Jesus sade:» 
Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en 
kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig.

Markus 16:17 Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt 
namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,

Lukas 4:34-36 »Bort härifrån! Vad har du med oss att göra, Jesus från 
Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds 
Helige.» 35 Men Jesus tilltalade honom strängt och sade:» Tig och far ut
ur honom.» Då kastade den onde anden omkull mannen mitt ibland dem 
och for ut ur honom, utan att hava gjort honom någon skada. 36 Och 
häpnad kom över dem alla, och de talade med varandra och sade:» Vad 
är det med dennes ord? Med myndighet och makt befaller han ju de 
orena andarna, och de fara ut.»

Lukas 4:41 Onda andar blevo ock utdrivna ur många, och de ropade därvid 
och sade: »Du är Guds Son.» Men han tilltalade dem strängt och tillsade 
dem att icke säga något, eftersom de visste att han var Messias.

Lukas 7:21 Just då höll Jesus på med att bota många som ledo av 
sjukdomar och plågor, eller som voro besatta av onda andar, och åt 
många blinda gav han deras syn.

Lukas 8:29 Jesus skulle nämligen just bjuda den orene anden att fara ut ur 
mannen. Ty i lång tid hade han farit svårt fram med mannen; och väl 
hade denne varit fängslad med kedjor och fotbojor och hållits i förvar, 
men han hade slitit sönder bojorna och hade av den onde anden blivit 
driven ut i öknarna.

Lukas 9:40 Nu bad jag dina lärjungar att de skulle driva ut honom, men de 
kunde det icke.»

Lukas 10:17-20 Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och 
sade:» Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt 



Namn.» 18 Då sade han till dem:» Jag såg Satan falla ned från himmelen 
såsom en ljungeld. 19 Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar 
och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall 
icke kunna göra eder någon skada. 20 Dock, glädjens icke över att 
änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro 
skrivna i himmelen.»

Lukas 11:14 Och han drev ut en ond ande som var dövstum. Och när den 
onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme; och folket 
förundrade sig.

Lukas 11:20-22 Om det åter är med Guds finger som jag driver ut de onda 
andarna, så har ju Guds rike kommit till eder. 21 När en stark man, fullt 
väpnad, bevakar sin gård, då äro hans ägodelar fredade. 22 Men om 
någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom, så 
tager denne ifrån honom alla vapnen, som han förtröstade på, och skiftar
ut bytet efter honom.

Lukas 13:32 Då svarade han dem:» Gån och sägen den räven, att jag i dag 
och i morgon driver ut onda andar och botar sjuka, och att jag först på 
tredje dagen är färdig.

Johannes 14:12 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på 
mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större 
än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern,

Johannes 17:15 Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan 
att du skall bevara dem från det onda.

Apgostlagärn 10:38 förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud 
hade smort honom med Helig Ande och kraft, honom som vandrade 
omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; 
ty Gud var med honom.

Apgostlagärn 16:17,18 Denne följde efter Paulus och oss andra och ropade 
och sade:» Dessa män äro Guds, den Högstes, tjänare, och de förkunna 
för eder frälsningens väg.» 18 Så gjorde hon under många dagar. Men 
Paulus tog illa vid sig och vände sig om och sade till anden:» I Jesu 
Kristi Namn bjuder jag dig att fara ut ur henne.» Och anden for ut i 
samma stund.

Apgostlagärn 19:11,12 Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke
vanligt slag. 12 Man till och med tog handkläden och förkläden, som 
hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och 
sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Apgostlagärn 26:15-18 Då sade jag: 'Vem är du, Herre?' Herren svarade: 



'Jag är Jesus, den som du förföljer. 16 Men res dig upp och stå på dina 
fötter; ty därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en 
tjänare och ett vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, 
och om huru jag vidare skall uppenbara mig för dig. 17 Och jag skall 
rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem 
sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända 
sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de 
må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland 
dem som äro helgade.'

Romarbrevet 16:20 Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad 
under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

2 Korinterna 2:11 Jag vill nämligen icke att vi skola lida förfång av Satan; 
ty vad han har i sinnet, därom äro vi icke i okunnighet.

Galaterbrevet 1:4 som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss 
från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Efesierbrevet 4:27 och given icke djävulen något tillfälle.
Efesierbrevet 6:11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen 

hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.
2 Tessaloniker 3:2,3 så ock att vi må bliva frälsta ifrån vanartiga och onda 

människor. Ty tron är icke var mans. 3 Men Herren är trofast, och han 
skall styrka eder och bevara eder från det onda.

2 Timoteus 2:26 och i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom 
befrias ur djävulens snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra 
hans vilja

2 Timoteus 4:18 Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och 
frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas 
evigheter. Amen.

1 Petrus 5:8 Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går 
omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

1 Johannes 4:4 I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty 
han som är i eder är större än den som är i världen.
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