
... og det, der høres,  
 

Rom 10,17

2

Ved Herrens ord blev 
himlen skabt, hele dens 
mangfoldighed ved et pust 
fra hans mund.
...
Hele jorden skal frygte 
Herren, alle verdens 
beboere skælve for ham.
For han talte, og det skete, 
han befalede, og det stod 
der.

Sl 33,6.8-9

3

Gud ... Du alene er Gud over 
alle jordens kongeriger. Du 
har skabt himlen og jorden.

2Kg 19,15

Men for os er der kun én 
Gud, Faderen; fra ham er 

for os er der kun én Herre, 
Jesus Kristus; ved ham er 

1Kor 8,6

4

Slangen var det snedigste 
af alle de vilde dyr, Gud 
Herren havde skabt, og den 
spurgte kvinden: »Har Gud 
virkelig sagt, at I ikke må 
spise af træerne i haven?«

1Mos 3,1
Hjertet er det mest 
bedrageriske af alt, det er 
uhelbredeligt, hvem kan 
gennemskue det?

Jer 17,9

5

han overbevise verden om 

ikke tror på mig;        Joh 16,8-9

... alt, hvad loven siger, taler 

loven, for at hver mund skal 
lukkes og hele verden stå 
strafskyldig over for Gud.

Rom 3,19

6

ved tro på Jesus Kristus 
kunne gives dem, som tror.

Gal 3,22

Herren dræber, og han gør 
levende, han sender ned i 
dødsriget, og han henter op 

han gør rig, han ydmyger, og 
han ophøjer.               1Sam 2,6-7

7

hinanden, siger Herren. 
Er jeres synder som  
skarlagen,  
kan de blive hvide som sne; 
er de røde som purpur, kan 
de blive som uld.

Es 1,18

8

... mit ord, som udgår af 
min mund; det vender ikke 

men det gør min vilje og 
udfører mit ærinde. 

Es 55,11

9

iblandt os, og vi så hans 
herlighed, en herlighed, 
som den Enbårne har den 
fra Faderen, fuld af nåde og 
sandhed.            Joh 1,14

Han er Guds herligheds 
glans og hans væsens 
udtrykte billede, og han 

ord.           Hebr. 1,3a

10

Herrens engel sagde:  
»Josef, Davids søn, vær 
ikke bange for at tage 

for det barn, hun venter, er 
undfanget ved Helligånden. 
Hun skal føde en søn, og du 
skal give ham navnet Jesus; 
for han skal frelse sit folk fra 
deres synder.«

11

himlene og på jorden, det 
synlige og det usynlige, 
troner og herskere, magter 
og myndigheder. ...

guddomsfylden at tage 
bolig og ved ham at forsone 
alt med sig, på jorden som 

ved hans blod på korset.
Kol 1,16, 19-20

12

Siden børnene alle er af kød 

blive det ligesom de, for at 
han med sin død skulle gøre 
ham magtesløs, som har 
dødens magt, nemlig 
Djævelen.           Heb 2,14

Jeg er vejen og sandheden 

Faderen uden ved mig.
Joh 14,6

13

For ligesom de mange blev 
syndere ved det ene 
menneskes ulydighed, 
sådan skal også de mange 

enestes lydighed.
Rom 5,19

Jeg er verdens lys. Den, 
der følger mig, skal aldrig 
vandre i mørket, men have 
livets lys.

Joh 8,12

14

For således elskede Gud 
verden, at han gav sin 
enbårne søn, for at enhver, 
som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv.

Joh 3,16

Tak Herren, for han er god,

Salme 118,1



15

Gud er kærlighed. 
Derved er Guds kærlighed 
blevet åbenbaret iblandt 
os: at Gud har sendt sin 

at vi skal leve ved ham.  
Deri består kærligheden: 
ikke i at vi har elsket Gud, 
men i at han har elsket os 
og sendt sin søn som et  

1Joh 4,8c-10

16

Gud, vor frelser, som vil, at 
alle mennesker skal frelses 

sandheden. 
For der er én Gud og én 
formidler mellem Gud og 
mennesker, mennesket 
Kristus Jesus, som gav sig 
selv som løsesum for alle…

1Tim 2, 3b – 6a

17

… de har gennemboret mine 
hænder og fødder, jeg kan 
tælle alle mine knogler.
De ser på mig med 
skadefryd, de deler 
mine klæder mellem sig, 
de kaster lod om min 
klædning.

Salme 22, 17b-19

18

For mens vi endnu var 
svage, døde Kristus for 

inde.
For mens vi endnu var hans 

Gud, ved at hans søn døde; 
så skal vi så meget mere, 
når vi er forligt med Gud, 
frelses, ved at han lever.

Rom 5,6 & 10

19

frelse, hos Gud Herren er 
der vej ud af døden.

Salme 68,21

Det er mig, kun mig, der 

for min egen skyld husker 
jeg ikke på dine synder.

Es 43,25

20

… han, som havde Guds 
skikkelse, regnede det ikke 
for et rov at være lige med 

tog en tjeners skikkelse på 
og blev mennesker lig; og 
da han var trådt frem som 
et menneske, ydmygede 

døden, ja, døden på et kors. 
              Fil 2,6-8

21

Derfor har Gud højt ophøjet 
ham og skænket ham 
navnet over alle navne, for 
at i Jesu navn hvert knæ 
skal bøje sig, i himlen og på 
jorden og under jorden, og 
hver tunge bekende: Jesus 

Faders ære.
Fil 2,9-11

22

Men nu er Guds 

uden lov, bevidnet af loven 
og profeterne, 

tro på Jesus Kristus for 
alle, som tror. Der er ingen 
forskel;

Rom 3,21-22

23

... for alle har syndet og har 
mistet herligheden fra Gud, 
og ufortjent gøres de 

ved forløsningen i Kristus 
Jesus. Ham gjorde Gud ved 

ved troen for at vise sin 

  Rom 3,23-25a

24

For vel er ordet om korset 
en dårskab for dem, der 
fortabes, men for os, der 

1Kor 1,18

… at Kristus døde for vore 

han blev begravet, at han 
opstod på den tredje dag 

1Kor 15,3-4

25

Menneskesønnen ikke er 
kommet for at lade sig 
tjene, men for selv at tjene 
og give sit liv som løsesum 
for mange.         

Den, der tror på Sønnen, 
har evigt liv; den, der er uly-
dig mod Sønnen, skal ikke 
se livet, men Guds vrede 
bliver over ham.

Joh 3,36

26

renselse for vore synder, tog 
han sæde ved den Højestes 
højre hånd i det høje, og 
han er blevet så meget 

som det navn, han har 
arvet, overgår deres.

Hebr. 1,3-4

27

synde. Men hvis nogen 
synder, har vi en talsmand 
hos Faderen, Jesus Kristus, 

ikke blot for vore, men for 
hele verdens synder

1Joh 2,1-2

28

For Herren selv vil, når be- 
falingen lyder, når ærke-
englen kalder og Guds 

himlen, og de, der er døde i 
Kristus, skal opstå først. Så 
skal vi, der lever og endnu 
er her, rykkes bort i skyerne 
sammen med dem for at 

med Herren.     1Tess 4,16-17

29

Men jeg siger jer:  
På dommens dag skal  

 
regnskab for ethvert  
tomt ord, de har talt.

Er Gud for os, hvem kan da 
være imod os?

Rom 8,31

30

Når Menneskesønnen 
kommer i sin herlighed og 
alle englene med ham, da 
skal han tage sæde på sin 
herligheds trone. 

samles foran ham, og han 
skal skille dem, som en 
hyrde skiller fårene fra 
bukkene …



31

dem ved sin højre side: 
Kom, I som er min faders 
velsignede, og tag det rige i 
arv, som er bestemt for jer, 
siden verden blev grundlagt. 

ved sin venstre side: Gå bort 

evige ild, som er bestemt for 
Djævelen og hans engle. 

32

nogle mener, men han har 
tålmodighed med jer, fordi 
han vil, at ingen skal gå 
fortabt, men at alle skal nå 

2Pet 3,9

33

Men Herrens dag vil komme 
som en tyv, og da vil 
himlene forgå med et brag, 
og elementerne vil brænde 
op, og jorden og alt det 
menneskeskabte på den vil 
vise sig som det, det er.

2Pet 3,10

34

For Guds nåde er blevet 

mennesker og opdrager os 

og verdslige lyster og leve 

mens vi venter på, ...

35

... at vort salige håb skal 
opfyldes og vor store 
Gud og frelser, Jesus 

herlighed.... Han gav sig selv 
hen for os for at løskøbe 
os fra al slags lovløshed og 

gøre gode gerninger.
Tit 2,11-14

36

Så er I da ikke længere 
fremmede og udlændinge. 
I er de helliges medborgere 

I er bygget på apostlenes 
og profeternes grundvold 
med Kristus Jesus selv som 
hovedhjørnesten. 

Ef 2,19-20

37

... ingen kan sige: ”Jesus er 
Herre!” undtagen ved Hel-
ligånden.

1Kor 12,3

Jeg er vintræet,  
I er grenene.  
Den, der bliver i mig,  
og jeg i ham, han bærer  
megen frugt; for skilt fra 
mig kan I slet intet gøre.

Joh 15,5

38

hos jer. Undervis og forman 
med al visdom hinanden 
med salmer, hymner og 
åndelige sange, syng med 

Hvad I end gør i ord eller 
gerning, gør det alt sammen 
i Herren Jesu navn, og sig 
Gud Fader tak ved ham!

Kol 3,16-17

39

Men søg først Guds rige og 

alt det andet gives jer i  
 

Frygt ikke dem, der slår 
legemet ihjel, men ikke kan 
slå sjælen ihjel, men frygt  
derimod ham, der kan lade 
både sjæl og legeme gå  
fortabt i Helvede.

40

Herren stod mig bi og gav 

forkyndelse af budskabet, 
så at alle folkeslagene kan 
få den at høre, og jeg blev 
udfriet af løvens gab.  
Ja, Herren vil fri mig fra alt 
ondt og bringe mig frelst ind 
i sit himmelske rige.

2Tim 4,17-18b

41

Fader, jeg vil, at hvor jeg er, 
skal også de, som du har 
givet mig, være hos mig, for 
at de skal se min herlighed, 
som du har givet mig,  
for du har elsket mig,  
før verden blev grundlagt.

Joh 17,24

42

… himlene skal gå op i luer 
og elementerne komme i 
brand og smelte.  

vi nye himle og en ny jord, 

2Pet 3,12-13

43

Nu skaber jeg en ny himmel 
og en ny jord; det, der skete 

huskes, og ingen skal tænke 
på det.  
Men I skal fryde jer og juble 

skaber.
Es 65,17-18a

44

Men ham (Gud) skyldes det, 
at I er i Kristus Jesus, som 
er blevet visdom for os fra 

 
helligelse og forløsning, for 
at »den, der er stolt, skal 
være stolt af Herren,«

     1Kor 1,30-31

45

 
Men da Guds, vor frelsers, 

mennesker blev åbenbaret, 
frelste han os, ikke fordi vi 

 
gerninger, men fordi han  

han ved det bad, der  
genføder og fornyer ved 
Helligånden..

Titus 3,4-6

46

... vort borgerskab er i  
himlene; derfra venter vi 
også Herren Jesus Kristus 
som frelser.

Fil 3,20

...han, som har begyndt 
sin gode gerning i jer, vil 

Jesu dag.
Fil 1,6
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