Övre Benjaminsporten - Övrig
skilt sig från ö.a kaineerna
Dom . 4:11
ock de ö.a församlade sig
6:35
det ö .• folket fallit ned på knä
7:6
icke arvedel bland Israels ö.a
18:1
de ö.a israeliterna dragit upp
20:3
de ö.a israeliternas ord
20:13
i strid mot de ö.a israeliterna
20 :14
de ö.a israeliterna hade träffat
20:38
vände de ö.a sig mot öknen
20:45
till H. med den ö.a församlingen
21:5
de ö.a israeliterna beelvo sig bort
21 :24
det ö.a folket hade b.n låtit
l.Sam.13:2
det ö.a givit till spillo
15:15
sA ock sina ö.a kläder
18:4
framför den ö.a boskapen och ropade 30:20
kon. över hela det ö.a Israel
Z.Sam . 2:9
det ö.a folket överlämnade (Joab)
10:10
församla du det ö.a folket
12:28
lät Amnon och alla de ö.a gå med
13:27
komma de ö.a israeliterna till kon.
19:41
gjutna i ett stycke med det ö.a l.Kon. 7:24
Salomo gjorde alla ö., föremIll
7:48
Säg till det ö.a folket
12:23
boskap och edra ö.a djur
2.Kon. 3:17
och d,e Ö.a prästerna
12:7
så ock den Ö.a hopen i fångenskap
25:11
deras bröder, ö.a leviterna
l.Krön. 6:48
Kehats ö .• harn !ingo 10 städer
6:61
tillföll Kchats ö., barns släkt
6:70
Meraria ö.a barn fingo RimmoDo
6:77
Joab återställde det ö.a av staden
11:8
Också hel. det ö .• Israel enJgt
12:38
låt oss sända bud till Ö.a bröder
13:2
de ö.a namngivna utvalda
16 :41
det ö.a folket överlämnade ban åt
19 :11
Vad angår de ö., Levi barn
24:20
i ett stycke med det ö.a
2.Krön. 4:3
det ö.a folket skall iaktt.g.
23:6
insamlade från~ ..hela det ö.a Israel
34:9
alla H. ö.a helgade högtider
Esr. 3:5
SerubbaheJ och deras ö.a bröder
3:8
de ö~a huvudmännen för Israels
4:3
Tabeel samt dennes ö.a medbröder
4:7
I det ö .• landet på andra sidan
4:17
de ö.a 8. återkommit ifrån
6:16
Av det ö.a Israel: av Pareos' barn
10:25
de ö.a s. skulle få med arbetet
Neh. 2:16
föreståndarna och det ö.a folket
4:14
Jag hade s.gt till det ö .• folket
4:19
våla ö.a fiender hörde
6:1
det ö.a folkets gåvor utgjorde
7 :72
det ö.a folket, prästerna
10:28
såväl de ö.a israeliterna s. Levi
10:39
det ö.a folket kastade loU
11:1

uppböjt över ii:- n. ö.a tjänare
Est. 5:11
gfort i konungellc.. ö.a hövdingdömen
9 :12
de ö.a judarDa... fb !~ amlade sig
9 :16
den s. lämnas ö. i Sion
Jes. 4:3
aUa ö.a riken i världen
Jer.25 :26
det ö., s. ännu är kvIU här
27:19
rekabitemas hela ö.a släkt
35:3
jämvlil allt det ö.a folket
38:4
babyloniske kon. ö.a furstar
39:3
babyloniske kon. ö.a väldige
39113
och alla de ö.a fräcka männen
43:2
den ö.a Aterstoden av folket
52:15
tillfalla de ö.a folken
Hes.36:3
till rov At de ö.a folken runt
36:4
j fråga om ö.a anordningar
42:11
när de ö .a israeliterna fora vilse
44:15
när de ö.a israeliterna fora vilse
48:11
förgöras med de ö.a vise i Babel Dan. 2:18
Från de ö.a djuren togs deras välde
7 :12
större att skAda än de ö.a
7:20
så ock all. ö .• släkter
Sak.12:14
de ö.a grepo bs tjänare
Matt.22:6
jordbävningen och det ö,a s. skedde
27 :54
bekymmer tör det ö.,
Luk.12:26
Därför kom också det ö.a folket Joh.12:18
ock ö.a mskor skola söka H.
Apg.15:17
de ö.a skulle giva sig ut
27:44
öns ö.a inbyggare s. hade sjukdom
28:9
ss. bland ö.a hednafolk
Rom. 1 :13
Om det ö.a skall jag förordna
1.Kor.ll :34
göra med de ö.a skrifterna
Z.Pet. 3:16
styra bela deras ö.a kropp
Jak. 3:3
de tre ö.a änglar s. skola
Upp. 8:13
de ö.a blevo förskräckta
11:13
krig mot de ö.a av hennes säd
12:17
De ö.a döda blevo icke levande
20:5

ÖVRIG
kvinnorna och det ö.a folket
loMos. 14:16
Jakob fick L.bans ö., hjord
30:36
alla de ö.a s. drevo hjordarna
32:19
var den åter lik hs ö.a kropp
2.Mos. 4:7
skola de fem ö.a våderna fogas
26:3
de sex ö.a våderna ett särskilt
26:9
de sex ö.as namn på den andra stenen 28:10
det Ö•• blodet skall du gjuta ut
29:12
det ö., blodet skall du stänka
29:20
fogade tillhopa de fem ö.a väderna
36:10
de sex ö.a våderna till ett särskilt
36:17
det ö.a blodet av tjuren
a.Mos. 4:7
allt det ö.a av tjuren
4:12

4:18
4:25,30,34
det ö.a blodet skall utkramas
5:9
det ö.a skall tillhöra prästen
5:13
det ö.a blodet göt han ut
8:15
det Ö.a av tjuren brände ban upp
8 :17
det ö.a blodet stänkte Mose
8 :24
det ö.a blodet göt han ut
9:9
djupare än ö .a huden på. kroppen
13:3
icke djupare än den Ii .. '"'11 oi .... 13:4
visar sig lägre än "en ö.a huden
13 :20
icke är lägre än den ö.a hudf'n
13:21
visar sig djupare än den ö.a huden
13 :25
stället icke lägre än ö.a buden
13:26
13:30,31,32,34
spetälska pi den ö.a kroppens bud
13:43
visa sig lägre än den ö., väggen
14:37
och förutom edra ö.a gAvor
23 :38
icke inmönstrade med de ö.a
4.Mos. 1:47
icke räkna...med de ö.a israeliterna
1:49
De ö.a israeliterna skola lägra sig
1:52
mitt emellan de Ö.a lägren
2:17
inmönstrade med de ö.a israeliterna
2:33
de Ö.a israeliterna må icke komma vid 18:22
deras ö.a gods toga de ss. byte
31:9
och hela den ö.a menigheten
31 :27
s. tillfaller de ö.a isr.eliterna
31 :30
s. tillfölldeö.aisraeliterna
31:42,47
utmarkerna för deras ö.a djur
35:3
de tre ö.a städerna skolen I giva
35:14
allt Ö.t varom H. bjudit
5.Mo•. 2:37
ingen Jott med det ö.a Israel
18:1
det Ö.a folket skall hör. det
19 :20
tillsammans med det ö.a Israel
33 :21
den Ö.a hopen slutade tAget
Jos. 6:9
uen ö .• hopen slutade tåget
6:13
följde (ajitema) de ö.a
7:5
landets alla ö., inbyggare få höra
7:9
tog Josu....aIlt ö.t s. han hade
7:24
ö.a städer s. tillhört Sihon
13:10
det ö.a av Sihons rike
13:27
ö.a stammarna fått sin arvedel
14:3
utmarker för deras ö.a egendom
14:4
Manasses ö.a barn fingo ock lpnd
17:2
h.de Manasses ö., barn fått
17:6
Keh.ts ö., barn fingo 10 städer
21:5
de ö.a Kehats barn fingo
21 :20
s. de ö.a Kehats barns släkter fingo
21 :26
de ö.a leviterna, Meraris barns
21 :34
de ö.a leviternas släkter
21:40
bort ifrån de ö.a israeliterna
22:9
de ö.a israeliterna fingo höra
22:11
andra sidan om de ö.a israeliternas
22:11
vände Pinehas till de ö.a israeliterna
22;32
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ÖVRE BENJAMINSPORTEN
bu av portarna till Jerusalems tempel.
Se vidare: Benjarriinsporten. Jer.20:2.
ÖVRE BET-HO RON
Stad i Efraim nära gränsen till
Benjamin, liksom Nedre Bet·Horon
byggd av efraimiten Bedas dotter
Seera samt återuppbyggd och befast av
Salomo. Se för övrigt: Bet-Horon.
Jos.16:S; l.Krön.7:24; 2.Krön.8:S.
ÖVRE DAMMEN
En av de dammar, varifrån vatten
leddes genom kanaler in till Jerusalem.
Den låg i närheten av VaJkarfaJtet (se
d.o.). 2.Kon.18:17; Jes.7:3; 36:2.

ÖVRE PORTEN
Den nordligaste av de portar som ledde
till templet i Jerusalem. Genom denna
port kunde man komma in i konung
ens palats. 2.Kon.1S:3S; 2.Krön.23:20;
27:3; Hes.9:2.
ÖVRJG
Uppdelning: övrig, för övrigt. i övrigt.

det ö.a blodet skall han gjuta ut

öVRIG (fÖl övrigt)
För ö.t mA köttet ätas av
3.Mos. 7:19
Vem tillhör för Ö.t vad härligt 1.Sam. 9:20
vem skulle för Ö.t vilja lyssna
30:24
För ö.t är att säg.
Pred.12:9
lör ö.t är utom detta att säga
12:12
s. för Ö.t VaJ: kvar av folket
Jer.39:9
För ö.t, mina bröder, vazen
2.Kor.13:1l
För Ö.t bliven allt starkare
El. 6:10
För ö.t, mina bröder, glädjen
Fil. 3:1
För ö.t. mina bröder. vad sant är
4:8
För ö.t, käre hröder, bedjen
2.Tess. 3:1
öVRIG (l övrigt)
i ö. t hel och hA.llen ren
i Ö.t vandra efter vad stadgat
Om ngn håller hela lagen i ö.t

Joh.13:1O
Apg.21:21
Jal< . 2 :10

