
 

Løfter at gøre krav på i bøn 
Alle bibeltekster fra Bibelselskabets autoriserede udgave af 1992 
 
Løfter om Helligånden 

”Bed Herren om regn ved forårstid. Herren skaber uvejrsskyer, han sender styrtregn og giver menneskene korn 
på marken." Zak 10,1 

”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give 
Helligånden til dem, der beder ham!” Luk 11,13 

"Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad 
jeg har sagt til jer.... Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.". 
Joh 14,26; 16,8 

"Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større 
gerninger end dem, for jeg går til faderen; og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må 
blive herliggjort i Sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. " John 14,12-14 

”Da sagde han: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: ’Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd,’ siger 
Hærskarers Herre.” Zak 4,6 

 
Løfter om at Gud besvarer bønner 

"Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det." John 15,7 

"Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til 
hjælp i rette tid." Hebr 4,16 

"Derfor siger jeg til jer: Alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det.” Mark 11,24 

”Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig." Sal 50,15 

”Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske 
fader.” Matt. 18,19 

"Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror." Matt 21,22 

"Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I om 
noget i mit navn, vil jeg gøre det." John 14,13. 14 

"Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, 
skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være 
fuldkommen. " John 16,23. 24 

”Og dette er den frimodighed, vi har overfor ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. 
Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham 
om." 1 John 5,14.15 

 
Løfter om Guds magt 

"Intet er umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn.” 1 Mos 
18,14 

"Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille!" 2 Mos 14,14 



 

"Jesus så på dem og svarede: ’For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud.'" Mark 
10,27 

"Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det. " 1 Thess 5,24 

"Nu ved jeg, at du formår alt, intet, du har besluttet, er umuligt for dig." Job 42,2 

"Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men 
gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?" Rom. 8,31.32 

”Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt det, gør han det; når 
han har lovet noget, lader han det ske." 4 Mos 23,19 

"Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og 
udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. 
Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, 
de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Es 40,28-31 
 
Løfter om Guds vejledning 

"Jeg har jo indsat dig, vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med 
dig overalt, hvor du går.” Jos 1,9 

" Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte 
dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.” 1 Mos 28,15 

"Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt."  2 Mos 
23,20. 

"Men derude skal I søge Herren din Gud; du skal finde ham, hvis du søger ham af hele dit hjerte og af hele din 
sjæl." 5 Mos 4,29 

"Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender." Jer 33,3 

"Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal; 
Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. " Es 40,4.5 

”Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig." Sal 32,8  

"Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, 
og lad dig ikke skræmme." 5 Mos 31,8 

"Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge.” Sal 25,12. 

»Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil 
han jævne dine stier. " Ordsp 3,5.6 

”Hvis du... rækker den sultne dit brød og mætter den forkuede, så skal dit lys bryde frem i mørket og dit mulm 
blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver 
som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Es 58,10.11 

”Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg.” Es 65,24 

 
Løfter om et ændret hjerte 

”Jeg vil give dem et hjerte, så de kan kende mig og forstå, at jeg er Herren. Så vil jeg give dem et hjerte til at kende 
mig, at jeg er Herren. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud, når de vender om til mig af hele deres 
hjerte.”  Jer 24,7 



 

"Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og af 
hele din sjæl, for at du må leve." 5 Mos 30,6 

" Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af 
kød." Ez 36,26 

”Og i tillid til, at han, som har begyndt sine gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.”  Fil 1,6 

"Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” 2 Kor 5,17 

”Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i 
troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Gal. 2,19b.20 

"Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu 
Kristi komme! Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det. " 1 Thess 5,23.24 

 
Løfter om tilgivelse 

”Og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres 
onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.” 2 Krøn 7,14 

”For du, Herre, er god og tilgiver gerne, rig på troskab mod alle, der råber til dig.” Sal 86,5. 

"Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget imod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres 
overtrædelser." Mark 11,25 

”Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.” Ef 4,32 

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig så han tilgiver os vore synder og renser os fra al 
uretfærdighed.” 1 Joh 1,9 

”Kom, lad os gå i rette med 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 

”Det er kun mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder." Es 
43,25 

"Jeg tilgiver jeres skyld og husker ikke længere på jeres synd." Jer 31,34 

”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Ef 1,7 
 
Løfter om sejr over synd 

" For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro.” 1 Joh 5,4 

" Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os." Rom 8,37 

"Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!" 1 Kor 15,57 

"Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd 
holder dig fast.” Es 41,10 

"Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke den Ondes brændende pile.” Ef 6,16 

”Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i 
troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Gal 2,19b.20 

"For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje." Fil 2,13 

"Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst.” Gal 5,16 



 

"Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer!” Rom 
16,20 

"Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds 
vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” Rom 12,2 

"Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham. 1 
Joh 2,15 

 
Løfter om helbredelse 

”Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle 
hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogle af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger 
dig.” 2 Mos 15,26 

"Som dine dage, så skal din styrke være." 5 Mos 33,25 

"Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger! Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han 
udfrier dig fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver, du 
bliver ung igen som en ørn.” Sal 103,2-5 

"Vær ikke vis i egne øjne! Frygt Herren og hold dig fra det onde; det skal være lægedom for dit legeme, en 
styrkende drik for din krop.” Ordsp 3,7.8  

"Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, 
foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi 
regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust 
for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.” Es 53,3-5 

"Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt; frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang." Jer 17,14 

”Jeg heler dine sår, læger dig efter de slag, du fik, siger Herren. For man kaldte dig den forstødte, det er Zion, som 
ingen søgte til.” Jer 30,17 

”Jeg heler deres sår og læger dem, jeg åbenbarer for dem en rigdom af fred og tryghed.” Jer 33,6 

"Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem, under dens vinger er der helbredelse. I 
skal komme ud og springe omkring som fedekalve.” Mal 3,20 

"Er der nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn 
og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, 
vil han få tilgivelse for dem.” Jak 5,14. 15 
 
Løfter om styrke til at gøre Guds vilje 

"Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske 
dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på 
det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.” 2 Kor 4,16-18 

"Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op.” Gal 6,9 

"Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft.” Fil 4,13 

"For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.” Fil 2,13  

"Men han svarede: ’Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.’ Jeg vil altså helst være stolt af min 
magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.”  2 Kor 12,9 
 



 

Løfter om at være Guds vidner 

"Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der 
nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender?” Es 44,8 

"Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig.” Es 60,1 

"Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste.” 2 Kor 5,18 

"Men Herren sagde til mig: ’ Du skal ikke sige: Jeg er ung! Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad 
jeg befaler dig, skal du tale.’” Jer 1,7 

"Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa 
og Samaria og lige til jordens ende.” ApG 1,8 

»Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans 
guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys.” 1 Pet 2,9 

"Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til 
regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed." 1 
Pet 3,15 

 


