
1

I begyndelsen var Ordet, 
og Ordet var hos Gud, 

og Ordet var Gud.
Johannes 1:1

I ham var liv, og livet 
var menneskers lys.

Johannes 4:4



2

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

Johannes 8:12



3

Jeg er vejen og sandheden 
og livet; ingen kommer til 

Faderen uden ved mig.
Johannes 14:6



4

Den, der tørster, skal kom-
me til mig og drikke. Den, 

der tror på mig, skal det 
gå, som Skriften siger: „Fra 
hans indre skal der rinde 

strømme af levende vand.”
Johannes 7:37-38



5

Kom til mig, alle I, som 
slider jer trætte og bæ-

rer tunge byrder, og 
jeg vil give jer hvile.

Matthæus 11:28

For mit åg er godt, og 
min byrde er let.

Matthæus 11:30



6

For syndens løn er død, men 
Guds nådegave er evigt liv 
i Kristus Jesus, vor Herre.

Romerbrevet 6:23

Gud, vær mig synder nådig!
Lukas 18:13



7

Jesus svarede ham: „Sande-
lig, sandelig siger jeg dig: 

Den, der ikke bliver født på 
ny, kan ikke se Guds rige.”

Johannes 3:3

Du skal ikke undre dig 
over, at jeg sagde til dig: 

I må fødes på ny.
Johannes 3:7



8

Derfor skal I omvende jer 
og vende om, for at jeres 

synder kan blive slettet ud.
Apostlenes Gerninger 3:19

Hvis vi bekender vore 
synder, er han trofast og 
retfærdig, så han tilgiver 
os vore synder og renser 
os for al uretfærdighed.

1. Johannes 1:9



9

Men alle dem, der tog imod 
ham, gav han ret til at blive 

Guds børn, dem, der tror på 
hans navn; de er ikke født af 
blod, ikke af køds vilje, ikke 
af mands vilje, men af Gud.

Johannes 1:12-13



10

Sandelig, sandelig siger jeg 
jer: Den, der hører mit ord 
og tror ham, som har sendt 

mig, har evigt liv og kommer 
ikke for dommen, men er 

gået over fra døden til livet.
Johannes 5:24



11

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.
Johannes 3:16



12

Men han blev gennembo-
ret for vore overtrædelser 
og knust for vore synder. 
Han blev straffet, for at vi 
kunne få fred, ved hans 

sår blev vi helbredt.
Esajas 53:5



13

…at Kristus ved troen 
må bo i jeres hjerter.

Efeserne 3:17

Se, jeg står ved døren og 
banker på; hører nogen mig 

og åbner døren, vil jeg gå 
ind til ham og holde måltid 
med ham og han med mig.

Åbenbaringen 3:20



14

Og den, der kommer til 
mig, vil jeg aldrig vise bort.

Johannes 6:37

For Menneskesønnen er 
kommet for at opsøge 
og frelse det fortabte.

Lukas 19:10



15

Kom, nu er alt rede!
Luke 14:17

„Hvad skal jeg gøre for at 
blive frelst?” De svarede: 

„Tro på Herren Jesus, så skal 
du og dit hus blive frelst.”
Apostlenes Gerninger 16:30-31



16

At enhver, som tror på 
ham, skal få syndsforla-

delse ved hans navn.
Apostlenes Gerninger 10:43

Jesus, vor Herre, … som blev 
givet hen for vore over-
trædelser og blev oprejst 
til retfærdighed for os.

Romerne 4:24-25



17

Så er der da nu ingen 
fordømmelse for dem, 
som er i Kristus Jesus.

Romerne 8:1

Dette har jeg skrevet 
til jer, der tror på Guds 
søns navn, for at I skal 
vide, at I har evigt liv.

1. Johannes 5:13



18

Glæd jer over, at jeres navne 
er indskrevet i himlene.

Lukas 10:20

Da vi nu er blevet gjort 
retfærdige af tro, har vi 
fred med Gud ved vor 

Herre Jesus Kristus.
Romerne 5:1



19

For af den nåde er I frelst 
ved tro. Og det skyldes ikke 

jer selv, gaven er Guds. 
Det skyldes ikke gernin-
ger, for at ingen skal have 

noget at være stolt af.
Efeserne 2:8-9

Gud ske tak for hans 
uudsigelige gave!

2. Korinther 9:15



20

Men hvis vi vandrer i lyset, 
ligesom han er i lyset, har 
vi fællesskab med hinan-
den, og Jesu, hans søns, 

blod renser os for al synd.
1. Johannes 1:7



21

Mine får hører min røst, og 
jeg kender dem, og de følger 
mig, og jeg giver dem evigt 
liv, og de skal aldrig i evig-

hed gå fortabt, og ingen skal 
rive dem ud af min hånd.

Johannes 10:27-28



22

For også Kristus led for 
jeres skyld og efterlod jer 
et eksempel, for at I skal 

følge i hans fodspor.
1. Peter 2:21



23

Og se, jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende.

Matthæus 28:20

Således skal jeres lys skinne 
for mennesker, så de ser je-
res gode gerninger og priser 
jeres fader, som er i himlene.

Matthæus 5:16



24

For den, der skammer sig 
ved mig og mine ord, skal 
Menneskesønnen skamme 
sig ved, når han kommer 
i sin og Faderens og de 

hellige engles herlighed.
Lukas 9:26



25

Græsset tørrer ind, blom-
sterne visner, men vor Guds 

ord forbliver til evig tid.
Esajas 40:8

Himmel og jord skal 
forgå, men mine ord 

skal aldrig forgå.
Lukas 21:33



26

Vær ikke bekymrede for 
noget, men bring i alle 

forhold jeres ønsker frem 
for Gud i bøn og påkaldel-
se med tak. Og Guds fred, 
som overgår al forstand, 
vil bevare jeres hjerter og 

tanker i Kristus Jesus.
Filipperne 4:6-7



27

Med evig kærlighed har jeg 
elsket dig, derfor bevarer 
jeg min troskab mod dig.

Jeremias 31:3

Frygt ikke, for jeg 
er med dig.

Esajas 41:10



28

Jeg går bort for at gøre 
en plads rede for jer. Og 

når jeg er gået bort og har 
gjort en plads rede for jer, 

kommer jeg igen og ta-
ger jer til mig, for at også 
I skal være, hvor jeg er.

Johannes 14:2-3



29

For Herren selv vil, når befa-
lingen lyder, når ærkeenglen 
kalder og Guds basun gjal-
der, stige ned fra 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 møde Herren 
i luften, og så skal vi altid 

være sammen med Herren.
1. Thessaloniker 4:16-17



30

Han (Gud) vil tørre hver 
tåre af deres øjne, og døden 

skal ikke være mere, ej heller 
sorg, ej heller skrig, ej heller 
pine skal være mere. Thi det, 

der var før, er forsvundet.
Åbenbaringen 21:4

Og jeg så en ny him-
mel og en ny jord.

Åbenbaringen 21:1



31

Den, der tørster, skal kom-
me, og den, der vil, skal 
få livets vand for intet.

Åbenbaringen 22:17

Ja, jeg kommer snart.
Åbenbaringen 22:12

Kom, Herre Jesus!
Åbenbaringen 22:20



Læs bibelen, som er Guds Ord. 
Lyt til Guds stemme. Den mæg-
tige og levende Gud har omsorg 
for dig. Han ønsker, at du må 
lære hans kærlighed at kende. I 
hans Ord viser han dig vejen til 
sand hvile, ægte glæde og fred.

The Bible text is brought with permission from 
the Danish Bible Society and is part of the

authorised Bible translation from 1992.
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