Danish God's Simple Plan
Bibel
Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud, Romerne 3:23
Thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor
Herre. Romerne 6:23
Thi af Nåden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven; ikke af
Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig. Efeserne 2:8-9
Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog
sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder nådig! Lukas 18:13
Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. Thi Gud sendte ikke sin Søn til
Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.
Johannes 3:16-17
Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud,
som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe
også Udgangen af den, for at I må kunne udholde den. 1 Korinterne 10:13
Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget
nærværende eller noget tilkommende eller Kræfter eller det høje eller det dybe eller
nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor
Herre. Romerne 8:38-39
Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som tror. Romerne 10:4
(Han siger jo: "På en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og på en Frelsens Dag hjalp jeg
dig." Se, nu er det en velbehagelig Tid, se, nu er det en Frelsens Dag;) 2 Korinterne
6:2
Men da de hørte dette, stak det dem i Hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige
Apostle: "I Mænd, Brødre! hvad skulle vi gøre?" Men Peter sagde til dem: "Omvender
eder, og hver af eder lade sig døbe på Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse;
og I skulle få den Helligånds Gave. Apostelenes gerninger 2:37-38
Og iføre eder det nye Menneske, som blev skabt efter Gud i Sandhedens
Retfærdighed og Hellighed. Efeserne 4:24
Som der er skrevet: "Der er ingen retfærdig, end ikke een; Romerne 3:10
Derfor, ligesom Synden kom ind i Verden ved eet Menneske, og Døden ved Synden,

og Døden således trængte igennem til alle Mennesker, efterdi de syndede alle
Romerne 5:12
Thi medens vi endnu vare kraftesløse, døde Kristus til den bestemte Tid for ugudelige.
Romerne 5:6
Men Gud beviser sin Kærlighed over for os, ved at Kristus døde for os, medens vi
endnu vare Syndere. Romerne 5:8
Kraftelig bevist som Guds Søn efter Helligheds Ånd ved Opstandelse fra de døde,
Jesus Kristus, vor Herre, Romerne 1:4
Efterdi vi vide, at Kristus, efter at være oprejst fra de døde, ikke mere dør; Døden
hersker ikke mere over ham. Romerne 6:9
Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud
oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst. Romerne 10:9
Thi hver den, som påkalder Herrens Navn, skal blive frelst. Romerne 10:13
Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget
nærværende eller noget tilkommende eller Kræfter eller det høje eller det dybe eller
nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor
Herre. Romerne 8:38-39

