
På baggrund af dine svar vil et konfirmandord om godhed passe godt til 
dig. 

• Og Gud så alt, hvad han havde skabt, og se, det var godt. 1.Mos. 1,31 
• Lad dig ikke overvide af det onde, men overvind det onde med det gode. 

Rom. 12.21 
• Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid. Gal. 6,10 
• Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod 

dem. Matt. 7.12 
• Stol på Herren, og gør det gode. Sl.37,3 
• Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. 

Matt. 5,42 
• Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Sl. 121, 7 
• Jesus sagde: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for 

fårene. Joh 10,11 
• Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle 

mennesker. (Rom. 12,17-18) 
• Hold fred med alle mennesker. Rom. 12,17 
• I dit lys ser vi lyset. Ps.36,10 
• Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Joh 1,5 
• I er verdens lys. Matt. 5,14 
• Hold fred med hinanden. Mark. 9,50 
• I er alle lysets børn og dagens børn. I tilhører ikke natten og heller ikke 

mørket. 1. Thess 5,5 
• Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Her-ren, planer om lykke, 

ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Jer 29,11 
• Frygt ikke, tro kun! Mark 5,36 
• Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Ps 119,105 
• Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje Ps. 

91,11 
• DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner: 

Som mennesker er vi blevet givet en fri vilje og står tit overfor valget mellem 
godt og ondt, rigtig og forkert. Nogle gange kan det være svært at vide, hvad er 
er rigtigt og forkert at gøre, og hvilke konsekvenser vores valg har. Andre gange 
er vi ikke i tvivl. Men selvom vi ikke er i tvivl, vælger vi ikke altid det rigtige. Det 
handler den allerførste historie i Bibelen også om: Adam og Eva, der spiste af 
æblet, selvom de ikke måtte. Den historie fortæller noget vigtigt om det at være 
menneske. Den fortæller, at vi ikke altid vælger rigtigt, at vi må leve med 
konsekvensen af vores valg, og at selvom vi ikke kun gør godt, så betyder det 



ikke, at der ikke er noget godt i os. Jesus kom til verden for at fortælle os, at Gud 
ikke kræver af os, at vi er perfekte mennesker, og at vi heller ikke skal kræve det 
af os selv eller hinanden. Vi er gode nok, som vi er. 
Da Jesus overvandt døden og opstod, viste han os også, at når livet vandt over 
døden, så vil det gode også vinde over det onde, og lyset over mørket. 
At det gode vil sejre, og at vi kan hjælpe det på vej ved at behandle vores 
medmennesker og verden godt, er vigtigt for dig. 

 


