HUSK!!
Alle, som har taget imod Jesus Kristus som
deres eneste frelser, bør også vælge at tage
imod alle de løfter, Gud giver igennem
Bibelen.
Stå fast på løfterne i stædighed…! Dyk ned i
dem…! Oplev Guds enorme trofasthed!
- BLIV, hvad og hvem Guds ord siger, du er!
GØR det, Jesus siger, du skal gøre!
Lad være blot at læse om frihed, men LEV i
den frihed, Jesus har til dig.
Lad være blot at læse om Guds børn, men
BLIV og lev som Guds barn.
Lad være blot at læse om, at andre er
ambassadører for Jesus, men BLIV
ambassadør for Ham.
Lad IKKE Satans løgne binde dig, men lev i
den frihed, Jesus har betalt for dig igennem
Guds løfter.

Almægtige Herre, min Gud, dine ord kan man altid regne
med, og du har givet mig gode løfter for fremtiden.
2 Samuel 7:28

1

PS: Løfterne gælder KUN for Gud udvalgte
ejendomsfolk: Det er dig, der vælger at tro på
Jesus Kristus, og som er døbt (nedsænket/
gennemvædet) til at tilhøre Jesus, OG som
vælger at adlyde Ham i alt (ikke selektivt) OG
vælger at vende om fra synd.
www.LytTilJesus.dk

10 Som en mor trøster sit barn, sådan
trøster Gud mig.

Jesus afbryder ikke forbindelsen til mig,
hvis jeg ikke afbryder den til Ham.

11 Når jeg tålmodigt venter på, at Gud
griber ind, bliver jeg aldrig skuffet.

Gud har ikke givet mig en Ånd, der gør
mig frygtsom.

12 Den Ånd, jeg har fået, gør mig ikke til
slave.

Intet er umuligt for Gud.

13 Gud vil forsvare sin tjener (mig) og give
mig oprejsning.

Romerne 8:28
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Johannes 15:4

3

2 Timoteus 1:7

4

Lukas 1:37

Esajas 66:13

Esajas 49:23

Romerne 8:15

Esajas 54:17

5
6

Gud vil ikke svigte mig eller forlade mig.
5 Mosebog 31:8

Alt, hvad Gud har lovet, bliver opfyldt
gennem Jesus.
2 Korinterne 1:20

Guds ord sætter FRI ❤ " 😃
Andreas Slot-Henriksen
www.LytTilJesus.dk

Når jeg elsker Jesus, får Gud det bedste
ud af alting

14 Satan ødelægger, men Jesus Kristus giver
mig liv, ja overflod af liv.
Johannes 10:10

15 Ved Jesus' sår blev jeg helbredt.
Esajas 53:4-5

7

Når jeg kommer til Jesus, vil Han give
mig hvile.
Matthæus 11:28

16 Når jeg tror på Jesus, skal jeg leve, selv
om jeg fysisk dør.
Johannes 11:25

8

Gud er midt iblandt sit folk.
Joel 2:27

17 Glæden fra Herren giver mig styrke!
Nehemias 8:10

9

Jeg har ingen grund til at frygte.
Salme 27:1

18 Gud går ved min side.
Salme 23:4
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19 Gud har planer for mig om fred, ikke om
ulykke, men om fremtid og håb.

30 Al ære, storhed, magt og autoritet fra før
tidens begyndelse tilhører Gud

20 Jeg skal ikke drukne i sorg.

31 Satan er faldet, og Jesus har givet mig
magt over hele fjendens hær.

Jeremias 29:11

Judas 24-25

41 Jeg, som er blevet døbt (gennemvædet)
til at tilhøre Kristus, har iklædt mig
Kristus.
Galaterne 3:27

Esajas 43:2

Lukas 10:18-20

21 Jesus har sat mig til at gå ud og bære
varig frugt.

32 Guds trofasthed er stor.

22 Gud vil instruere og undervise mig.

33 Gud er kærlighed.

Johannes 15:16

Klagesangene 3:23

42 Guds kærlighed giver ikke plads til frygt.
1 Johannes 4:18

43 Jeg er Guds udvalgte, elskede og hellige
barn.
Kolossenserne 3:12

Salme 32:8

23 Gud har skrevet mit navn i Sin hånd.
Esajas 49:16

1 Johannes 4:8

34 Våben imod mig, vil ikke fungere.
Esajas 54:17

24 Når jeg tilhører Jesus Kristus, fordømmer
han mig ikke.

35 Gud ønsker at gribe ind i mine
problemer, når jeg råber til Ham.

25 Jeg skal ikke være bange, for Gud er med
mig.

36 Jesus er verdens lys.

Romerne 8:1

44 Jeg er kaldet til at lave nye disciple og
døbe (gennemvæde) dem til at tilhøre
Jesus.
Matthæus 28:19-20

45 Jesus vil genoprette knuste hjerter.
Esajas 61:1

Salme 50:15

Johannes 8:12

46 Min himmelske Far giver gode gaver, når
jeg beder ham om det.
Matthæus 7:11

Esajas 41:10

26 Når jeg vælger at blive i Jesus, vil jeg
bære frugt og hente kraften fra Ham.

37 Gud elsker mig med en evig og
uforanderlig kærlighed.
Jeremias 31:2

47 Gud vil gennem Jesus Kristus give mig
alt, hvad jeg har brug for.
Filipperne 4:19

Johannes 15:4

27 Herren er ved mig, når jeg søger Ham.
Nahum 1:7

28 Gud giver mig evigt liv gennem Jesus
Kristus, min Herre.

38 Uden undtagelse hjælper Gud mig, når
jeg er oprigtig.

48 Jeg har intet at være bange for
Salme 27:1

Salme 145:18

39 Gud er mit skjulested.
Salme 32:7

49 Jeg skal ikke være bange, for Herren vil
bane vejen for mig.
5 Mosebog 31:8

Judas 24-25

29 Jesus giver mig evigt liv, og jeg skal aldrig
gå fortabt.

40 Gud har frigjort mig fra mørkets magt og
ført mig ind i sin elskede Søns rige.

50 Selv i dødens dal, har jeg intet at frygte!
Salme 23:4

Kolossenserne 1:13

Johannes 10:28
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51 Jesus er opstandelsen og livet.
Johannes 11:25

61 Jeg er under Guds nåde - frigjort fra
syndens lov.

72 Herren beskytter mit liv.
Salme 27:1

Romerne 6:14

52 Ærefrygt for Herren fører til visdom.

62 Tab ikke modet, for Gud er MIN Gud.

73 Kristus blev til en forbandelse, for at
sætte mig fri fra forbandelser og dom.

53 Gud vil tage mit gamle og stædige
stenhjerte ud af mig og give mig et nyt og
lydigt hjerte.

63 Det er godt for mig at være i Guds
helligdom.

74 Det er Guds Ånd i mig, der gør, at jeg kan
kalde ham ”min far”.

54 Gud vil fuldføre det gode værk, Han har
begyndt i mig.

64 Når jeg holder mig nær til Gud, vil Han
også holde sig nær til mig.

75 Hvad intet menneske kan gøre, det kan
Gud.

55 Jesus ønsker at Hans glæde skal være i
mig og fylde mit hjerte.

65 Når jeg søger Guds vilje i alt, vil Han lade
livet lykkes for mig.

76 Herren er trofast!

Ordsprogene 9:10

Esajas 41:10

Ezekiel 36:26

Filipperne 1:6

Johannes 15:11

Salme 84:11

Jakob 4:8

Galaterne 3:13

Romerne 8:15

Lukas 18:27

2 Tessalonikerne 3:3

Ordsprogene 3:5-6

77 Jeg tilhører Gud, når jeg adlyder/lytter til
Jesus' ord.

56 Gud har givet mig en Ånd, der giver mig
kraft, kærlighed og sund fornuft

66 Jeg er skabt forunderligt - Gud har
formet mig til den jeg er.

57 Gud har gennem Kristus velsignet mig
med alle Himlens åndelige velsignelser.

67 Jesus giver frihed for de fangne og løser
de bundnes bånd.

58 Jesus vil styrke og beskytte mig mod den
Ondes angreb.

68 Herren er god.

79 Når jeg omvender mig og ydmyger mig i
bøn, bliver jeg hørt og tilgivet.

69 Når jeg ydmyger mig og bliver som et
barn, bliver jeg ophøjet i Guds rige.

80 Gud giver mig muligheden for at leve
efter Hans vilje.

70 Gud er med mig.

81 Guds trofasthed varer fra slægt til slægt.

2 Timoteus 1:7

Efeserne 1:3

Johannes 8:47

Salme 139:13-14

78 Jesus er altid hos mig indtil verdens
ende.
Matthæus 28:19-20

Esajas 61:1

Salme 100:5

Anden Krønikebog 7:14

2 Tessalonikerne 3:3

59 Kristus giver mig styrke i sin kærlighed.
Romerne 8:36-37

60 Guds fred vil beskytte mine tanker og
hjerte og bevare min tillid til Jesus
Kristus.
Filipperne 4:6-7

Matthæus 18:4 + Lukas 14:11

Esajas 43:2

2 Peter 1:3

Salme 100:5

71 Mit navn er indskrevet i Himlen.
Lukas 10:20
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82 Gud vil gennem Jesus Kristus give mig
alt, hvad jeg har brug for.

93 At kende den hellige Gud giver mig
forstand.

104 Min Far vil give mig alt, hvad jeg beder
Ham om i Jesus' navn.

83 Når jeg bekender mine synder, vil Jesus
tilgive og fjerne min skyld.

94 Gud er fair og retfærdig.

105 Min godhed vil aldrig glemmes, når jeg
uselvisk giver til nødstedte.

Filipperne 4:19

Ordsprogene 9:10

Salme 9:9

1 Johannes 1:9

Johannes 15:16

Salme 112:9

95 Jeg skal ikke være bange eller modløs!
84 Nej, intet kan rive mig ud af den
kærlighed, som Gud har vist mig!
Romerne 8:39

Johannes 14:27

96 Gennem Kristus er jeg blevet sat fri.

106 Det er Jesus, der har udvalgt mig! Ikke
omvendt…!
Johannes 15:16

Romerne 8:2

85 De evner og færdigheder, jeg har, er fra
Gud.
2 Korinterne 3:5

97 Jeg vil finde ro i sjælen, når jeg tager ved
lære af Jesus.
Matthæus 11:29

86 Ingen kan rive mig ud af Jesus' hånd.
Johannes 10:28

87 Når jeg følger Jesus, kommer jeg ikke til
at vandre i mørket, men får livets lys.
Johannes 8:12

88 Guds nåde er ny hver morgen.

98 Jesus vil gøre alt klar til, når jeg kommer
hjem til Ham.
Johannes 14:2-3

Hebræerne 13:21

Johannes 16:33

108 Herren selv vil tage kampen op for mig.
Jeg skal bare tie stille!
2 Mosebog 14:14

109 Jesus er Vejen og Sandheden og Livet.
110 Når jeg beder til Gud om hjælp, vil Han
høre mig
Jeremias 29:12

100 Jeg har sagt "JA" til Gud, og nu lever jeg
til Hans ære.
2 Korinterne 1:20

1 Johannes 4:18

90 Jeg skal søge min fred hos Jesus.

Johannes 6:35

Johannes 14:6

99 Jesus vil udruste mig med alt, hvad jeg
har brug for, for at kunne gøre Hans vilje.

Klagesangene 3:23

89 Hvis jeg lever i frygt, har jeg ikke fuldt ud
forstået Guds kærlighed.

107 Jesus er det brød, der giver mig liv.

111 Jeg skal kaste mine bekymringer på
Jesus, for Han har omsorg for mig.
1 Peter 5:7

101 Jesus Kristus vil opmuntre, støtte, styrke
og befæste mig.
1 Peter 5:10

112 Gud vil give mig min personlige
vejledning.
Salme 32:8

91 Jesus vil fremelske alt det i mig, som
glæder Ham.

102 Gud vil erstatte det, jeg mistede.
Joel 2:25

Hebræerne 13:21

113 Prøvelsens ild vil ikke skade mig.
Esajas 43:2

103 Jeg er Guds barn!
92 Jeg skal ikke være bekymret for noget.

Romerne 8:16

Filipperne 4:6-7
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114 Igennem Guds løfter må jeg opleve Gud
sande natur.

verden!

Johannes 16:33

134 Gud, griber min hånd.
Esajas 41:13

2 Peter 1:3-4 (Læs i NIV)

115 Når jeg lader Jesus sætte mig fri, bliver
jeg virkelig fri.

125 Ved Guds nåde er jeg frelst i kraft af min
tro på Kristus.
Efeserne 2:8-9

135 Jeg vil lære Sandheden at kende, og
Sandheden skal sætte mig FRI.
Johannes 8:32

Johannes 8:36

116 Guds kæp og Hans stav beskytter mig.
Salme 23:4

126 Gud giver mig ny styrke, når jeg søger
Ham oprigtigt.

136 Guds retfærdige hånd vil styrke, hjælpe
og beskytte mig.
Esajas 41:10

Esajas 40:31

117 Gud vil forandre mig indefra ved at give
mig et helt nyt hjerte.
Ezekiel 36:26

118 Gud mætter mig med gode gaver.
Salme 103:5

127 Gud vil vise mig den vej, jeg skal gå.
Salme 32:8

128 Jesus giver mig SIN fred - en bedre fred,
end den, mennesker kan tilbyde.

137 Gud vil aldrig glemme mig og altid elske
mig.
Esajas 49:15

138 Guds barmhjertighed er ikke brugt op.
Klagesangene 3:22

Johannes 14:27

119 Guds nåde varer til evig tid.
Salme 100:5

120 Gud giver mig livskraft igen som ørnen.

129 Gud beskytter mig, når jeg søger ly hos
Ham.
130 Det var mine sygdomme, Jesus tog på sig,
og mine lidelser Han bar.

140 Guds Ånd vil åbenbare for mig, hvad
fremtiden bringer.
Johannes 16:13

Esajas 53:4-5

Romerne 8:39

122 Helligånden vil vejlede mig til hele
sandheden.

Salme 34:10

Nahum 1:7

Salme 103:5

121 Intet i hele universet kan skille mig fra
Guds kærlighed!

139 Når jeg adlyder Gud, får jeg, hvad jeg har
brug for.

131 Jeg er Jesus' ven, når jeg gør det, Han har
befalet mig at gøre.
Johannes 15:14

141 Jeg kan forkynde, helbrede, uddrive
dæmoner, tale i tunger - intet kan skade
mig.
Markus 16:15-18

Johannes 16:13

123 Jesus har givet mig autoritet til at
helbrede de syge og kaste dæmoner ud.

132 Jeg vil opleve Guds nåde i det fremmede,
når jeg søger Hans fred.
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Salme 119:64

Jeremias 31:2

Lukas 9 + 10

124 Jeg vil blive forfulgt, men skal være ved
godt mod, for Jesus har sejret over

142 Jorden er fuld af Guds trofasthed.
143 Herren er mit lys og min redning.

133 Trods modgang kommer jeg sejrende
igennem!

Salme 27:1

Romerne 8:36-37
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144 Livet vil lykkes for mig, når jeg søger
Gud.

154 Jeg har fået nyt liv med Kristus – jeg får
en plads ved siden af Ham.

145 Mit gamle liv er forbi, et nyt liv er
begyndt.

155 I dåben (gennemvædning) tog jeg afsked
med mit GAMLE liv.

Ordsprogene 3:6

Efeserne 2: 4-6

165 Når jeg er blevet tilgivet af Gud, er mine
synder ikke bare glemt, men SLETTET
(eksisterer ikke og kan ikke findes frem).
Salme 32:1

2 Korinterne 5:17

Kolossenserne 2:12

166 Når bekymringerne vælter ind over mig,
så styrker Gud mig og giver mig nyt mod.
Salme 94:19

146 Jeg er accepteret af Gud gennem min tro
på Jesus Kristus.

156 Jeg er udvalgt til at leve for Kristus.
2 Korinter 5:15

Romerne 3:22

157 Jeg har Guds ånd boende i mig.
147 Gud elsker mig så højt, at igennem min
tro på Jesus, giver Han mig et evigt liv.
Johannes 3:16

Johannes 14:6

149 Guds fuldkomne kærlighed jager frygten
på flugt.
1 Johannes 4:18

150 Jeg skal ikke være bange! Gud er her for
at hjælpe mig.
Esajas 41:13

158 Jeg er ambassadør for Kristus.
159 Jeg er ét med Jesus
Johannes 14:20

160 Jeg er i lyset – frigjort fra mørkets magt.
Kolossenserne 1:12-14

161 Gud heler mit sønderbrudte hjerte og
læger mine sår.
Salme 147:3

151 Jeg er Guds bolig – og Guds ånd bor i mig.

162 Gud tilgiver alle mine synder og
helbreder alle mine sygdomme.

152 Jesus er der netop for mig, når jeg føler
mig "trampet ned".

163 Gud er trofast og god mod mig når jeg
adlyder Hans bud.

1. Korinter 3:16-17

Lukas 4:18-19

153 Jeg skal gøre større undere, end selv
Jesus gjorde.
Johannes 14:12

www.LytTilJesus.dk

Josua 1:9

Romerne 8:14-16

2 Korinter 5:20

148 Ingen kan komme til Faderen uden
gennem Jesus.

167 Jeg kan stå fast og vær modig uden frygt,
for min Gud hjælper mig.

Salme 41:3

Salme 41:17-18

164 Gud tilgiver mig når jeg også tilgiver
andre.

168 Når jeg bøjer mig under Guds vældige
magt, vil Han ophøje mig.
1 Peter 5:6

169 Jeg har INTET at være bange for, når jeg
har tillid til Jesus.
Markus 4:39-40

170 Gud er min mægtige Frelser. Han elsker
mig, og Han glæder sig over mig. Gud
fornyer mig med sin kærlighed.
Zefanias 3:17

Jeg stoler på dine løfter, min Herre og
Gud, jeg priser dig, for du holder ord.
Salme 56:11

Ved at høre dine løfter får jeg nyt mod.
Salme 119:154a

Matthæus 6:14
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