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1Mo 15:6  Och Abram 
trodde på HERREN, och 
han räknade honom det till 
rättfärdighet.  
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Jer 31:31  Se, dagar skall 
komma, säger HERREN, då 
jag skall sluta ett nytt 
förbund med Israels hus och 
med Juda hus, 
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Luk 22:20  På samma sätt 
tog han bägaren efter 
måltiden och sade: "Denna 
bägare är det nya förbundet i 
mitt blod, som utgjuts för er. 
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Heb 8:6  Men nu har 
Kristus ett högre 
prästämbete, liksom det 
förbund han är medlare för 
är bättre, eftersom det är 
stadfäst med bättre löften. 
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Gal 3:13  Kristus friköpte 
oss från lagens förbannelse, 
när han blev en förbannelse 
i vårt ställe. Det står skrivet: 
Förbannad är var och en 
som är upphängd på trä. 

  



6 
 

Sak 8:22  Ja, många folk 
och mäktiga hednafolk skall 
komma och söka HERREN 
Sebaot i Jerusalem, och de 
skall åkalla HERREN. 
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Efe 6:16  Tag dessutom trons sköld. 
Med den kan ni släcka den ondes alla 
brinnande pilar. 
Psa 18:2  (18:3) HERRE, mitt 
bergfäste, min borg och min räddare, 
min Gud, min tillflykts klippa, min 
sköld och min frälsnings horn, mitt 
värn.  
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Psa 18:3  (18:4) Till HERREN, den 
högtlovade, ropar jag, och från mina 
fiender blir jag räddad. 
Psa 68:5  (68:6) Gud i sin heliga 
boning är de faderlösas fader och 
änkors försvarare, 
Psa 17:8  Bevara mig som en 
ögonsten, beskydda mig under dina 
vingars skugga…. 
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1Ti 1:17  Evigheternas konung, den 
oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom 
vare ära och pris i evigheters evighet, amen. 
1Ti 6:15  ……………… han, den salige, ende 
Härskaren, konungarnas Konung och 
herrarnas Herre,  

1Ti 6:16  som ensam är odödlig och bor i ett 
ljus dit ingen kan komma, och som ingen 
människa har sett eller kan se. Honom 
tillhör ära och evig makt! Amen.  
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Luk 19:12  Han sade: "En 
man av förnäm släkt for till 
ett land långt borta för att få 
kungavärdighet och sedan 
komma tillbaka. 
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Mat 28:18  Då trädde Jesus 
fram och talade till dem och 
sade: "Jag har fått all makt i 
himlen och på jorden. 
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Upp 17:14  De skall strida 
mot Lammet, och Lammet 
skall besegra dem, 
tillsammans med de kallade, 
utvalda och troende, eftersom 
han är herrarnas Herre och 
konungarnas Konung." 
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Upp 19:16  Och på sin 
mantel och på sin höft har 
han ett namn skrivet: 
"Konungarnas Konung och 
herrarnas Herre." 
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Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt 
honom över allting och gett honom 
namnet över alla namn,  

Fil 2:10  för att i Jesu namn alla knän 
skall böja sig, i himlen och på jorden 
och under jorden,  

Fil 2:11  och alla tungor bekänna, Gud, 
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är 
Herren.  
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Rom 8:17  Men är vi barn är vi också 
arvingar, Guds arvingar och Kristi 
medarvingar, 
 
1Pe 2:9  Men ni är ett utvalt släkte, ett 
konungsligt prästerskap, ett heligt folk, 
ett Guds eget folk, för att ni skall 
förkunna hans härliga gärningar, han 
som har kallat er från mörkret till sitt 
underbara ljus. 


