
 

 1 

Konfirmand-ord 
 

Navn & efternavn: __________________________ 

 
 ”Herren, din Gud, går selv med dig, han lader dig 

ikke i stikken og svigter dig ikke” (Femte Mosebog, 

kap.31,6b – side 227). 
 

 ”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!” (Femte 

Mosebog, kap.31,8 – side 236). 
 

 “Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres 

styrke” (Nehemias´ Bog, kap.8,10 – side 537). 
 

 ”Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da 

frygte?” (Salmernes Bog, kap.27,1). 
 

 “Du er min Gud. Mit livsløb er i dine hænder” 

(Salmernes Bog, kap.31,15-16 – side 592). 
 

 ”Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet og 

hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, 

som Herren ikke tilregner skyld og i hvis sind, der 

ikke er svig” (Salmernes Bog, kap.32,1-2 – side 593). 
 

 ”Jeg søgte Herren, og han svarede mig, han 

befriede mig for al min frygt” (Salmernes Bog, 

kap.34,5). 
 

 ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, griber 

han ind” (Salmernes Bog, kap.37,5). 
 

 ”At være Gud nær er min lykke, jeg tager min 

tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle 

dine gerninger” (Salmernes Bog, kap.73,28 – side 

634). 
 

 “Min sjæl pris Herren, glem ikke hans 

velgerninger” (Salmernes Bog, kap.103,2). 
 

 “Herren er min styrke og lovsang, han blev mig til 

frelse” (Salmernes Bog, kap.118,14). 
 

 ”Tak, Herren, Han er god, hans trofasthed varer 

til evig tid” (Salmernes Bog, kap.118,29 – side 730). 
 

 ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min 

sti” (Salmernes Bog, kap.119,105 – side 735). 
 

 ”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra 

kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, 

himlens og jordens skaber” (Salmernes Bog, 

kap.121,1-2 – side 685). 
 

 ”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” (Esajas’ Bog, 

kap.41,10 – side 795). 
 

 Herren siger: ”Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, 

jeg kalder dig ved navn, du er min” (Esajas’ Bog, 

kap.43,1). 
 

 ”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” (Esajas’ 

Bog, kap.53,5 – side 810). 
 

 ”For bjergene kan rokkes og højene vakle, men 

min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt 

vakler ikke, siger Herren, der viser dig 

barmhjertighed” (Esajas’ Bog, kap.54,10 – side 913). 
 

 ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger 

Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give 

jer en fremtid og et håb” (Jeremias´ Bog, kap.29,11 – 

side 984). 
 

 ”Når søger I mig af hele jeres hjerte, er jeg at 

finde, siger Herren” (Jeremias’ Bog, kap.29,13-14). 
 

 Herren siger: ”Med en evig kærlighed har jeg 

elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig” 

(Jeremias’ Bog, kap.31,3 – side 987). 
 

 Jesus sagde: ”Søg først Guds rige og hans 

retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” 

(Matthæus-evangeliet, kap.6,33 – side 1228). 
 

 Jesus siger: ”Bed, så skal der gives jer; søg, så 

skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer” 

(Matthæus-evangeliet, kap.7,7 – side 1052). 
 

 Jesus sagde: "Kom til mig, alle I, som slider jer 

trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. 

Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig 

og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres 

sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let" 

(Matthæus-evangeliet, kap.11,28-30 – side 1235). 
 

 Jesus siger: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil 

verdens ende” (Matthæus-evangeliet, kap.28,20). 
 

 Jesus siger: ”Vær barmhjertig, ligesom jeres 

himmelske far er barmhjertig” (Lukas-evangeliet, 

kap.6,36). 
 

 Jesus siger: ”Menneskesønnen er kommet for at 

opsøge og frelse det fortabte” (Lukas-evangeliet, 

kap.19,10). 
 

 ”For således elskede Gud verden, at han gav sin 

enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke 

skal fortabes, men have evigt liv” (Johannes-

evangeliet, kap.3,16 – side 1157). 
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 Jesus siger: ”Gud sendte ikke sin søn til verden for 

at dømme verden, men for at verden skal frelses ved 

ham” (Johannes-evangeliet, kap.3,17). 
 

 Jesus siger: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer 

til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal 

aldrig tørste” (Johannes-evangeliet, kap.6,35 – side 

1162). 
 

 Jesus siger: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger 

mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” 

(Johannes-evangeliet, kap.8,12 – side 1165). 
 

 Jesus siger: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode 

hyrde sætter sit liv til for fårene!” (Johannes-

evangeliet, kap.10,11). 
 

 Jesus sagde: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, 

der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og 

enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i 

evighed dø” (Johannes-evangeliet, kap.11,25-26 – 

side 1351). 
 

 ”Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden 

og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. 

Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af 

kender I ham og har set ham” (Johannes-evangeliet, 

kap.14,6-7 – side 1356). 
 

 Jesus siger: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver 

jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres 

hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst” 

(Johannes-evangeliet, kap.14,27). 
 

 ”Alle har syndet og har mistet herligheden fra 

Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde 

ved forløsningen i Kristus Jesus” (Paulus´ Brev til 

Romene, kap.3,23-24 – side 1411). 
 

 ”Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus 

døde for os, mens vi endnu var syndere” (Paulus´ 

Brev til Romerne, kap.5,8 – side 1412). 
 

 ”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som 

er i Kristus Jesus” (Paulus’ Brev til Romerne, 

kap.8,1). 
 

 ”Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus 

Jesus, vor Herre” (Paulus’ Brev til Romerne, 

kap.8,39). 
 

 ”Hvis du med din mund bekender, at Jesus er 

Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra 

de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til 

retfærdighed, med munden bekender man til frelse” 

(Paulus’ Brev til Romerne, kap.10,9 – side 1418). 
 

 ”Herren siger: Min nåde er dig nok, for min magt 

udøves i magtesløshed” (Paulus’ Andet Brev til 

Korinterne, kap.12,9). 
 

 ”For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus 

Jesus” (Paulus’ Brev til Galaterne, kap.3,26). 
 

 ”Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode 

gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at 

vandre i” (Paulus’ Brev til Efeserne, kap.2,10). 
 

 ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle 

forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse 

med tak og Guds fred, som overgår al forstand, vil 

bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus” 

(Paulus’ Brev til Filipperne, kap.4,6-7 – side 1468). 
 

 ”Han slettede vort gældsbevis med alle dets 

bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle 

det til korset” (Paulus’ Brev til Kolossenserne, 

kap.2,14 – side 1471). 
 

 ”[Gud] vil, at alle mennesker skal frelses og 

komme til erkendelse af sandheden. For der er én 

Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, 

mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som 

løsesum for alle” (Paulus’ Første Brev til Timoteus, 

kap.2,4-6 – side 1296). 
 

 ”Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du 

blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode 

bekendelse i mange vidners påhør” (Paulus’ Første 

Brev til Timoteus, kap.6,12). 
 

 ”Lad os altså med frimodighed træde frem for 

nådens trone for at vi kan få barmhjertighed og finde 

nåde til hjælp i rette tid” (Brevet til Hebræerne, 

kap.4,16 – side 1310). 
 

 ”Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til 

jer” (Jakobs Brev, kap.4,8a – side 1507). 
 

 ”Kast al jeres bekymring på ham, for han har 

omsorg for jer” (Peters Første Brev, kap.5,7). 
 

 ”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi 

kaldes Guds børn, og vi er det!” (Johannes’ Første 

Brev, kap.3,1 – side 1334). 
 

 ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret 

iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til 

verden, for at vi skal leve ved ham” (Johannes’ Første 

Brev, kap.4,9 – side 1521). 
 

 ”Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket 

Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som 

et sonoffer for vore synder” (Johannes’ Første Brev, 

kap.4,10). 
 

 ”Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham 

bliver Gud, og han bliver i Gud” (Johannes’ Første 

Brev, kap.4,15). 

 


