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Bibelord-oversigt
1) Der står skrevet: ”Mennesket skal ikke leve af
brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds
mund.” (Matt 4,4)
2) Jesus siger: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre
jer til menneskefiskere." (Matt 4,19)
3) Jesus siger: "Salige er de, som stifter fred, for
de skal kaldes Guds børn." (Matt 5,9)
4) Jesus siger: "Se himlens fugle; de sår ikke og
høster ikke og samler ikke i lade, og jeres
himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt
mere værd end de?" (Matt 6,26)
5) Jesus siger: "Søg først Guds rige og hans
retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i
tilgift." (Matt 6,33)
6) Jesus siger: "Kom til mig, alle I, som slider jer
trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer
hvile." (Matt 11,28)
7) Jesus siger: "Menneskesønnen er kommet for
at frelse det fortabte." (Matt 18,11)
8) Jesus siger: "Hvor to eller tre er forsamlet i
mit navn, dér er jeg midt iblandt dem." (Matt
18,20)
9) Jesus siger: "Den, der vil være stor blandt jer,
skal være jeres tjener, og den, der vil være den
første blandt jer, skal være jeres træl." (Matt
20,26-27)
10) Jesus siger: ”Menneskesønnen ikke er
kommet for at lade sig tjene, men for selv at
tjene og give sit liv som løsesum for mange”
(Matt 20,28)
11) Jesus siger: ”Se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende. (Matt 28,20)
12) Jesus siger: "Lad de små børn komme til mig,
det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er
deres." (Mark 10,14)
13) Om frelsen siger Jesus: "For mennesker er
det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er
muligt for Gud." (Mark 10,27)
14) Jesus siger: "Elsk jeres fjender, gør godt mod
dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander
jer, bed for dem, der mishandler jer." (Luk 6,2728)

15) Jesus siger: "Du skal elske Herren din Gud af
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din
styrke og af hele dit sind, og din næste som dig
selv." (Luk 10,27)
16) Jesus siger: "Bed, så skal der gives jer; søg, så
skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for
jer." (Luk 11,9)
17) Jesus siger: Salige er de, som hører Guds ord
og bevarer det. (Luk 11,28)
18) Jesus siger: "Menneskesønnen er kommet
for at opsøge og frelse det fortabte." (Luk 19,10)
19) Jesus siger: " Jeg er iblandt jer som den, der
tjener." (Luk 22,27)
20) 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)
21) Gud sendte ikke sin søn til verden for at
dømme verden, men for at verden skal frelses
ved ham. (Joh 3,17)
22) Jesus siger: "Jeg er livets brød. Den, der
kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror
på mig, skal aldrig tørste." (Joh 6,35)
23) Jesus siger: "Den, der kommer til mig, vil jeg
aldrig vise bort.” (Joh 6,37)
24) Jesus siger: "Jeg er verdens lys. Den, der
følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have
livets lys." (Joh 8,12)
25) Jesus siger: "Jeg er den gode hyrde. Den
gode hyrde sætter sit liv til for fårene." (Joh
10,11)
26) Jesus siger: " Jeg er den gode hyrde. Jeg
kender mine får, og mine får kender mig.” (Joh
10,14)
27) Jesus siger: "Jeg er opstandelsen og livet;
den, der tror på mig, skal leve, om han end dør."
(Joh 11,25)
28) Jesus siger: Som lys er jeg kommet til verden,
for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i
mørket. (Joh 12,46)
29) Jesus siger: "I skal elske hinanden. Som jeg
har elsket jer, skal også I elske hinanden." (Joh
13,34)
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30) Jesus siger: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes!
Tro på Gud, og tro på mig!” (Joh 14,1)
31) Jesus siger: "Jeg er vejen og sandheden og
livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig."
(Joh 14,6)
32) Jesus siger: "Fred efterlader jeg jer, min fred
giver jeg jer." (Joh 14,27)
33) Jesus siger: "Jeg er vintræet, I er grenene.
Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer
megen frugt." (Joh 15,5)
34) Jesus siger: ”Dette er mit bud, at I skal elske
hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” (Joh 15,12)
35) Jesus siger: ” Det er ikke jer, der har udvalgt
mig, men mig, der har udvalgt jer.” (Joh 15,16)
36) Paulus skriver: "Jeg skammer mig ikke ved
evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver,
som tror." (Rom 1,16)
37) Paulus skriver: ”Guds kærlighed er udgydt i
vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.”
(Rom 5,5)
38) Paulus skriver: "Hvad er der mere at sige! Er
Gud for os, hvem kan da være imod os?" (Rom
8,31)
39) Paulus skriver: "Guds rige er ikke mad og
drikke, men retfærdighed og fred og glæde i
Helligånden." (Rom 14,17)
40) Paulus skriver: "Kærligheden er tålmodig,
kærligheden er mild, den misunder ikke,
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget
ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit
eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. (1 Kor
13,4-5)
41) Paulus skriver: "Kærligheden finder ikke sin
glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden.
(1 Kor 13,6)
42) Paulus skriver: "Kærligheden tåler alt, tror
alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører
aldrig op." (1 Kor 13,7-8a)
43) Paulus skriver: "Så bliver da tro, håb,
kærlighed, disse tre. Men størst af dem er
kærligheden." (1 Kor 13,13)
44) Paulus skriver: "Er nogen i Kristus, er han en
ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er
blevet til." (2 Kor 5,17)
45) Herren svarede Paulus: "Min nåde er dig
nok.” (2 Kor 12,9)

46) Paulus skriver: ”Til den frihed har Kristus
befriet os.” (Gal 5,1)
47) Paulus skriver: "Bær hinandens byrder,
således opfylder I Kristi lov." (Gal 6,2)
48) Paulus skriver: "Af nåde er I frelst." (Ef 2,5b)
49) Paulus skriver: ”Han, som har begyndt sin
gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi
Jesu dag.” (Fil 1,6)
50) Paulus skriver: "I skal have det sind over for
hinanden, som var i Kristus Jesus." (Fil 2,5)
51) Paulus skriver: "Glæd jer altid i Herren! Jeg
siger atter: Glæd jer!" (Fil 4,4)
52) Paulus skriver: "Guds fred, som overgår al
forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i
Kristus Jesus." (Fil 4,7)
53) Paulus skriver: "Her kommer det ikke an på
at være græker og jøde, omskåret og uomskåret,
barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i
alle." (Kol 3,11)
54) Paulus skriver: "Ifør jer da, som Guds
udvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed,
tålmodighed. Men over alt dette skal I iføre jer
kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd."
(Kol 3,12 og 14)
55) Paulus skriver: "Vær altid glade, bed
uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette
er Guds vilje med jer i Kristus Jesus." (1 Thess
5,16-18)
56) Paulus skriver: "Trofast er Herren, han vil
styrke jer og bevare jer fra det onde." (2 Thess
3,3)
57) Paulus skriver: "Men da Guds, vor frelsers,
godhed og kærlighed til mennesker blev
åbenbaret, frelste han os, for at vi i håbet skulle
blive arvinger til evigt liv." (Tit 3,4og7)
58) Gud har selv sagt: ”Jeg lader dig ikke i stikken
og svigter dig ikke.” (Hebr 13,5)
59) Johannes skriver: ”Derpå kender vi
kærligheden: at han satte sit liv til for os.” (1 Joh
3,16)
60) Johannes skriver: ” Derved er Guds
kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud
har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi
skal leve ved ham. (1 Joh 4,9)

