Kære konfirmander! (og forældrene må gerne læse med)
Ved konfirmationerne siger jeg i forbindelsen med konfirmationen af hver enkelt af jer et konfirmationsord, som I her får til opgave
at vælge selv. I må dog gerne gå på jagt rundt i Bibelen efter andre muligheder.
Der må højst være to konfirmander med samme konfirmationsord ved samme konfirmation. ”Først-til-mølle”-princippet gælder.
I skal dog arbejde ordentligt med listen, før I vælger! Derfor: I må tidligst(!)returnere det udfyldte ark i papkassen foran mit kontorvindue lørdag den 1. maj kl. 10.00. – Sidste frist for aflevering er onsdag den 12. maj kl. 18.
OBS! I skal prioritere 3 af forslagene, så I skriver 1, 2 og 3 ud for jeres valg, så 1 er det, I helst vil. 2 er det, I næsthelst vil. 3
er det, I tredjehelst vil.
De bedste hilsener fra Jens Christian

NAVN: ………………………………………………………………………………………………..
5. Mosebog 30,19-20
Så vælg da livet, for at du og din efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham!
Salmernes Bog 8,2
Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen!
Salmernes Bog 18,31
Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham.
Salmernes Bog 23,1
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand.
Salmernes Bog 23,4
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig.
Salmernes Bog 25,3
Ingen, der håber på dig, Herre, bliver til skamme.
Salmernes Bog 25,4
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier.
Salmernes Bog 27,1
Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er et værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?
Salmernes Bog 28,7
Herren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte.
Salmernes Bog 31,15-16
Jeg stoler på dig, Herre; jeg siger: Du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd.
Salmernes Bog 37,5
Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind.
Salmernes Bog 46,2
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.
Salmernes Bog 46,12
Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg.
Salmernes Bog 62,2
Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse.
Salmernes Bog 73,28
At være Gud nær er min lykke, jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger.
Salmernes Bog 92,2
Det er godt at takke Herren og at lovsynge dit navn, du den Højeste.
Salmernes Bog 103,2
Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger!
Salmernes Bog 103,8
Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab.
Salmernes Bog 119,105
Guds ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.
Salmernes Bog 121,1-2
Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.
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Salmernes Bog 121,8
Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.
Esajas 40,31
De, der håber på Herren, får nye kræfter.
Esajas 43,1
Nu siger Herren, han som skabte dig ….Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min!
Esajas 54,10
Bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig
barmhjertighed.
Mat. 4,4
Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
Mat. 5,13
I er jordens salt.
Mat. 6,6
Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Far, som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal
lønne dig.
Mat. 6,33
Søg først Guds Rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.
Mat. 7,7
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
Mat. 7,12
Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.
Mat. 10,39
Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.
Mat. 11,28
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Mat. 18,20
Jesus siger: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.
Mat. 20,28
Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for at give sit liv som løsesum for mange.
Mat. 22,37-39
Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind …. og…..Du skal elske din næste som dig selv.
Mat. 25,40
Jesus siger: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.
Mat. 28,18
Jesus siger: Mig er givet al magt i himlen og på jorden.
Mat. 28,20
Jesus siger: Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Mark. 5,36
Frygt ikke, tro kun!
Mark. 10,15
Den, der ikke modtager Guds Rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.
Luk. 1,37
Intet er umuligt for Gud.
Luk. 2,10
Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.
Luk. 6,36
Vær barmhjertige, som jeres Far er barmhjertig.
Luk. 6,37
Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes.
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Luk. 6,38
Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer.
Luk. 11,28
Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!
Luk. 17,21
Guds Rige er midt iblandt jer.
Luk. 18,27
Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.
Luk. 19,10
Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.
Luk. 20,38
Han er ikke Gud for døde, men for levende, thi for ham er alle levende.
Johs. 1,1
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Johs. 1,5
Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Johs. 1,12
Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn.
Johs. 1,16
Af Hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde.
Johs. 3,16
Således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Johs. 3,17
For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.
Johs. 6,35
Jesus siger: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.
Johs. 6,37
Jesus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
Johs. 8,12
Jesus siger: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.
Johs. 10,11
Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv på spil for fårene.
Johs. 11,25
Jesus siger: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om end han dør.
Johs. 12,47
Jesus siger: Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden.
Johs. 13,34
Jesus siger: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Johs. 14,6
Jesus siger: Jeg er vejen og sandheden og livet.
Johs. 14,27
Jesus siger: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Johs. 15,4
Jesus siger: Bliv i mig, og jeg bliver i jer.
Johs. 15,5
Jesus siger: Jeg er vintræet, I er grenene. . Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt
Johs. 15,9
Jesus siger: Som Faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer.
Johs. 15,12
Jesus siger: Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.
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Johs. 17,3
Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.
Rom. 8,1
Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.
Rom. 8,31
Er Gud for os, hvem kan da være imod os?
Rom. 8,38-39
Jeg er vis på, at … intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
Rom. 10,13
Enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses
Rom. 12,12
Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Rom. 12,21
Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.
1. Kor. 13,2
Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har
kærlighed, er jeg intet.
1. Kor. 13,4
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.
1. Kor. 13,7-8
Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op
1. Kor. 13,12
Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud,
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.
1. Kor. 13,13
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.
2. Kor. 5,17
Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.
Fil. 1,6
Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.
Fil. 2,5
I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus.
Fil. 4,4
Glæd jer altid i Herren!
Fil. 4,6
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
Fil. 4,7
Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Hebr. 13,8
Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.
1. Johs. Brev 1,5
Gud er lys, og der er intet mørke i ham.
1. Johs. Brev. 4,9
Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden.
1. Johs. Brev. 4,10
Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn.
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