
På baggrund af dine svar vil det passe godt til dig med et konfirmandord 
om håb og om det, vi kan håbe på. 

• Håbet har vi som et sjælens anker, der ligger både sikkert og fast. Heb. 
6,19 

• 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 

• De, der håber på Herren, får nye kræfter. Es. 40,31 
• Vær glade i håbet Rom. 12,12 
• Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i sin store 

barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi 
opstandelse fra de døde. 1Pet. 1,3 

• Jesus sagde: ”Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig”. Hebr. 13,5 
• Jesus sagde: Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Åb. 

3,8 
• Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Sl 119,105 
• Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Sl 121,8 
• Alt er muligt for den, der tror. Mark. 9,23 
• Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter 

dig ikke. 5.Mos. 31,6. 
• Jesus sagde: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, 

om han end dør. Joh 11,25-26 
• Jesus sagde: Den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Joh. 6.37 
• Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op 

for jer. Matt 7,7 
• Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende. Matt. 28.20 
• Jeg lever, og I skal leve. Joh 14,19 
• Intet er umuligt for Gud. Luk 1,37 
• Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje (Sl. 

91,11) 
• Kære linedanser : 

Uanset om du nu tror det,  
så ved jeg,  
at lyset brænder for dig! 
Og kigger du op,  
er der nok en vej. 

 
“Så længe der er håb, er der liv”, siges der, og det er nok ikke helt usandt. Det er 
vigtigt at have noget at håbe på og drømme om. Håb og drømme holder os i 



gang, motiverer os og kan fylde os med livsglæde. Det kan godt være svært, og 
man kan føle, det er et nederlag, når det ikke altid går, som vi håber. Så må vi 
finde noget nyt at håbe på og drømme om. Men det er også vigtigt at huske, at 
håb ikke må blive en undskyldning for ikke at gøre noget. Det er ikke nok bare 
at læne sig tilbage og håbe, at tingene går af sig selv, uden man behøver at 
hjælpe det på vej. 
Jesus kom til verden som et håb og for at fortælle os, at uanset hvor mørkt og 
håbløst alt ser ud, så er der lys i mørket og håb forude. Han vidste, at håb og 
handling er forbundet. Så den måde, han gav mennesker håb på, var ved, at 
han forandrede deres liv og livssituation og gav dem nye muligheder og 
menneskeværd. 
Da Jesus døde, troede hans venner, at alt håb døde med ham. Men da han 
overvandt døden og opstod påskemorgen, viste han, at der virkelig er grund til 
at håbe på, at livet vil vinde over døden, lyset over mørket og det gode over det 
onde. 
Hvor vigtigt det er at have noget at håbe på, må du vide, siden du har svaret 
som du har. 

 


