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111 Gud så på alt det, han havde skabt, og han syntes virkelig godt om det. 1 Mos  1,31 
112 Gud. Jeg slipper dig kun, hvis du velsigner mig. 1 Mos  32,27 
113 Gud går med jer, og han vil aldrig lade jer i stikken. 5 Mos  31,6  
114 Du skal ikke være bange, for jeg er hos dig, hvor end du går hen. Josva 1,9 
115 Husk din godhed, Gud, og din trofasthed, som har været der altid. Sl 25,6 
116 Gud er god og oprigtig, han viser sin vej til dem, der er gået forkert. Sl 25,8 
117 Stol altid på Gud, for han er en evig klippe. Es 26,4  
118 Den der stoler på Gud, får nye kræfter 

 
  

Es 40,31 

119 Du skal ikke være bange, for jeg passer på dig, du skal ikke være fortvivlet, for jeg er din Gud. Es 41,10 

120 Vær ikke bange, for jeg har reddet dig. Jeg har givet dig dit navn, du er min. Es 43,1 

121 Gud er vores beskytter, altid en hjælp, når tiderne er svære.  Sl 46,2 
122 Gud hjælper mig, så hvem tør dømme mig? Es  50,9 
123  For selvom bjergene rokker, og højene vakler, kan min kærlighed til dig ikke rokkes, og mit løfte om fred vakler ikke, siger 

Gud, der viser dig sin godhed. 
Es 54,10  

124 Det er nu, I skal begynde at tro på Gud, nu hvor I har chancen. Es 55,6  
125 Gud er mit skjold, min styrke og den, der holder mit hoved oppe. Sl 3,4 
126 Herren er min hyrde, jeg savner ingenting. Sl 23,1  
127 Husk din godhed, Gud, og din trofasthed, som har været der altid. Sl 25,6  
128 Gud er mit lys og min redning, så hvem har jeg at frygte? Gud beskytter mig, så hvem har jeg at frygte? Sl  27,1 
129 Gud er min styrke og mit skjold, jeg stoler på ham! Da jeg fik hjælp, blev jeg jublende glad, jeg takker ham med min sang. 

  
Sl 28,7  

130 Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. Sl 36,10 
103 Stol på Gud, og gør det gode. Sl 37,3 
104 Ret din vej ind efter Gud, stol på ham, så griber han ind. Sl 37,5 
101 Råb til mig på nødens dag, så vil jeg hjælpe jer, I skal vise mig respekt. Sl 50 15 
102 Kun hos Gud kan min sjæl være stille, han gør, at jeg tør håbe. Kun han er min klippe, min redning, min borg, jeg rokkes ikke. Sl 62,6-7  
110 Vi takker Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vores redning. Sl 68,20 
109 Gud er evigt kærlig mod dem, der elsker ham, retfærdig mod børnenes børn. Sl 103,17 
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106 Ligesom en far bærer over med sine børn, bærer Gud over med dem, der tror på ham. Sl 103,13 
107 Han husker altid på sin aftale, de bud, han gav til 1.000 slægtled. Sl 105,8 
108 De højeste himle tilhører Gud, men jorden har han givet menneskene. Sl  115,16 
105 Hvor er det godt at tro på Gud og gå hans veje. Sl 128,1 
131 Jesus siger: Der står i Skrifterne, at mennesket ikke kun lever af brød, men også af de ord, der kommer ud af Guds mund. Matt  4,4  
132 I er heldige, hvis I hjælper andre, for I vil selv få hjælp. Matt  5,7 
133 I er heldige, hvis I er uden bagtanker, for I vil se Gud. Matt  5,8 
134 I er heldige, hvis I skaber fred, for Gud vil kalde jer sine børn. Matt  5,9 
135 I er jordens salt.  Matt  5,13 
136 I er verdens lys.  Matt  5,14 
137 Dér, hvor du har dine rigdomme, vil dit hjerte også være. Matt  6,21 
138 I skal koncentrere jer om Gud og det, han vil have jer til, og så sørger han for alt det andet. Matt 6,33 
139 I skal bede om det, I har brug for, så får I det. I skal lede, så finder I det, I søger, og I skal banke på, så bliver I lukket ind. Matt 7,7  
140 Jesus siger: I skal opføre jer sådan over for andre, som I gerne vil have, de skal opføre sig over for jer. Det siger loven og 

profetbøgerne. 
Matt  7,12 

141 Du skal ikke være ked af det. Det, du har gjort forkert, er nu tilgivet. Matt 9,2 
142 Hvad har I at være bange for? I er jo langt mere værd end spurvene. Matt  10,31 
143 Men i samme øjeblik sagde Jesus til dem: Tag det roligt. Det er jo mig! I skal ikke være bange. Matt 14,27 
144 Jesus siger: Du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. Matt  22,39 
145 Du skal ikke være bange, du skal bare tro på Gud. Mark  5,36 
146 Sørg for at passe på saltet i jer, og hold fred med hinanden. Mark  9,50 
147 I skal opføre jer sådan over for andre, som I gerne vil have, de skal opføre sig over for jer. Luk 6,31 
148 Tilgiv andre, og I vil selv blive tilgivet. Luk  6,37 
149 Men Jesus svarede: Ja, men dem, der hører, hvad Gud siger, og holder fast ved det, er endnu heldigere. Luk  11,28 
150 Husk, at hvis man ikke tager imod Guds kongerige på samme måde som et barn, så kommer man slet ikke ind i det. Luk 18,17 
151 Lyset skinner for os i mørket, og mørket har ikke kunnet vinde over det. Joh 1,5  
152 Det var kun nogle få, der tog imod ordet. Det var dem, der troede på Gud, og de fik lov til at blive Guds børn. Joh  1,12 
153 Gud elskede nemlig verden så højt, at han ofrede sin eneste søn for, at den, der tror på ham, ikke skal dø, men få evigt liv. Joh  3,16 
154 Gud sendte sin søn til verden for at frelse den, ikke for at dømme den. Joh  3,17 
155 Den, der hører, hvad jeg siger, og tror på ham, der har sendt mig, han har evigt liv. Han vil ikke blive dømt, for han er gået 

fra døden over til livet. 
Joh 5,24 

156 Jesus siger: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, vil aldrig sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig blive tørstig. Joh 6,35 
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157 Alle dem, min far giver mig ansvar for, vil også komme til mig, og dem sender jeg ikke væk. Joh  6,37 
158 Simon Peter svarede: »Herre, hvor skulle vi gå hen? Det er jo dine ord, der giver os det evige liv. Joh  6,68  
159 Jesus siger: Jeg er verdens lys. Alle, der følger mig, vil ikke gå i mørket, men vil have livets lys i sig. Joh 8,12  
160 Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. . Joh 10,11  
161 Jesus siger: Mine får lytter nemlig til min stemme; jeg kender dem, og de følger mig. Joh 10,27  
162 Ingen kan rive noget ud af Guds hænder.  Joh 10 29b  
163 Jesus siger: Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, vil leve, selvom han dør.  Joh  11,25 
164 Jesus siger: Jeg er kommet ind i verden som et lys, for at alle, der tror på mig, ikke skal blive ved med at leve i mørke. Joh  12,46 
165 Jeg giver jer et nyt bud, I skal overholde: I skal elske hinanden. Joh  13,34 
166  Ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Joh  13,34 
167 Jesus siger: I skal ikke være bange. Tro på Gud, og tro på mig. Joh 14,1 
168 Jeg er vejen, sandheden og livet. Joh  14,6 
169 For jeg lever; og I vil også leve. Joh  14,19 
170 Dem, der elsker mig, bliver elsket af min far. Jeg vil også elske dem og vise dem, hvem jeg er. Joh  14,21 
171 Jeg lader min fred blive tilbage hos jer. Joh  14,27 
172 Jesus siger: Ligesom min far har elsket mig, har jeg elsket jer. Hold fast ved min kærlighed. Joh 15,9  
173 Ingen elsker mere end den, der ofrer sit liv for sine venner. Joh 15,13 
174 Jesus siger: Uden mig kan I ikke gøre noget. Joh  15,5 
175 Hold fast ved min kærlighed. Joh  15,9 
176 Mit bud lyder sådan her: I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.  Joh 15,12 
177 Jeg vil have, at I elsker hinanden. Joh  15,17 
178 I valgte ikke mig; det var mig, der valgte jer. Joh 15,16  
179 Glæden er der ingen, der kan tage fra jer. Joh  16,22 
180 Jeg har sagt det her til jer, så min fred kan være hos jer. Joh  16,33 
181 Men dem, der ikke har set mig og alligevel tror, er heldigere, end du er. Joh  20,29 
182 Det er vigtigere at rette sig efter Gud end efter mennesker.  Apg 5,29 
183 Det er bedre at give end at få. Apg 20,35 
184 Sammen erklærer Helligånden og vores egen ånd, at vi er Guds børn. Rom 8,16 
185 Vi ved, at Gud sørger for, at alting bliver godt for dem, der elsker ham; dem, han selv har udvalgt. Rom 8,28 
186 Hvis Gud er med os, hvem kan så være imod os? Rom  8,31 
187 Hvem vil kunne anklage dem, Gud har udvalgt? Han har jo allerede frikendt dem. Rom  8,33  
188 Jeg er nemlig sikker på, at ingenting kan skille os fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus. Rom 8,38 
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189 Enhver, der beder Gud om hjælp, skal blive frelst. Rom  10,13 
190 Gud er ikke den, der skifter mening, når han har udvalgt nogen og vist dem godhed. Rom, 11,29 
191 Du må ikke give efter for det, der er ondt; tværtimod skal du bekæmpe det onde med det gode. Rom 12,21 
192 Ingen af os er nemlig alene, hverken når vi lever, eller når vi dør. Alt det, vi gør, gør vi for Gud, både i livet og i døden, for vi 

tilhører Gud, uanset om vi lever eller dør. 
Rom  14,7-8 

193 Vi er alle sammen døbt med én ånd, så vi udgør én krop. 1 Kor  12,13 
194 Lev så vidt muligt i fred med andre mennesker. Rom  12,18 
195 Vi elsker hinanden, fordi han elskede os først. 1 Johs 4,19 

 


