Konfirmationsord fra Bibelen
Herunder kan du finde eksempler på konfirmationsord. Eksemplerne består af sætninger
fra Bibelen. Efter hvert konfirmationsord står der (med kursiv), hvor i Bibelen, du kan
finde det.
Nederst i dokumentet er en henvisning til Bibelen online.

Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud! 5. Mosebog

30,19-20
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til
det stille vand. Salmernes Bog 23,1
Ingen, der håber på dig, bliver til skamme. Salmernes Bog 25,3
Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Salmernes Bog 27,1
Jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd. Salmernes Bog

31,15-16
Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Salmernes Bog 37,5
Gud er vor tilflugt og styrke. Salmernes Bog 46,1
Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse. Salmernes Bog 62,2
Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Salmernes Bog 103,8
Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Salmernes Bog 119,105
Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra
Herren, himlens og jordens skaber. Salmernes Bog 121,1-2
Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Salmernes Bog 121,7
Herren bevare din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Salmernes Bog 121,8
Tak himlens Gud, hans trofasthed varer til evig tid. Salmernes Bog 136,26
De, der råber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. Esajas’ Bog 40,31
Frygt ikke, jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker og hjælper dig, min
sejrrige hånd holder dig fast. Esajas’ Bog 41,10
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 29,11

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

Matthæusevangeliet 4,4
Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Matthæusevangeliet 6,33
Bed så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.

Matthæusevangeliet 7,7
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

Matthæusevangeliet 11,28
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. Matthæusevangeliet 22,37-38
Jesus sagde: ”Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal
ophøjes.” Matthæusevangeliet 23,12
Jesus siger: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod
mig.” Matthæusevangeliet 25,40
Jesus siger: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matthæusevangeliet 28,20
Thi for Gud er ingenting umuligt. Lukasevangeliet 1,37
Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig. Lukasevangeliet 6,36
Jesus siger: ”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes.”

Lukasevangeliet 6,37
Frygt ikke, tro kun. Markusevangeliet 5,36
Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv. Johannesevangeliet 3,16
Jesus siger: ”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.” Johannesevangeliet 6,37
Jesus siger: ”Jeg er verden lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have
livets lys.” Johannesevangeliet 8,12
Jesus siger: ”Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden.”

Johannesevangeliet 12,47
Jesus siger: ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også
I elske hinanden.” Johannesevangeliet 13,34
Jesus sagde: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig.”

Johannesevangeliet 14,1
Jesus sagde: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til faderen uden ved mig.”

Johannesevangeliet 14,6

Jesus siger: ”Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.”

Johannesevangeliet 15,9
Jesus sagde: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.”

Johannesevangeliet 15,12
Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os. Romerbrevet 8,31
Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Romerbrevet 12,21
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. Første Korintherbrev 13,2
Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Første Korintherbrev 13,7
Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Første

Korintherbrev 13,13
I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Filemonbrevet 2,5
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn.

Filemonbrevet 4,6
Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden. Første Thessalonikerbrev 5,11
Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Første Johannessbrev 1,5
Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født
af Gud og kender Gud. Første Johannesbrev 4,7
Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Johannes' Åbenbaring 2,10
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