Bibelmatch: Post 1
Find et match mellem bibelvers A og 1, 2 eller 3

A. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
Sl 23,1
1. Jeg er den
gode hyrde.
Den gode
hyrde sætter
sit liv til for
fårene.

Joh 10,11

2. Da folk havde set det
tegn, han havde gjort, sagde de: Han er
sandelig
Profeten, som
skal komme til
verden.

3. Vær ikke
bekymrede for
noget, men
bring i alle
forhold jeres
ønsker frem for
Gud i bøn og
påkaldelse
med tak.

Joh 6,14

Fil 4,6
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Bibelmatch: Post 2
Find et match mellem bibelvers A og 1, 2 eller 3

A. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at
vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Es 53,5
1. Gud sagde:
»Der skal være
lys!« Og der blev
lys.

2. For således
elskede Gud
verden, at han
gav sin enbårne
søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke
skal fortabes,
men have evigt
liv.
1 Mos 1,3
Joh 3,16

3. Jeg vil takke
Herren af hele
mit hjerte og
fortælle om alle
dine undere.

Sl 9,24
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Bibelmatch: Post 3
Find et match mellem bibelvers A og 1, 2 eller 3

A. Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig,
retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et
æsel, på en æselhoppes føl. Zak 9,9
1. Stol på Herren
af hele dit hjerte, og støt dig
ikke til din egen
indsigt.

2. De kom med
æslet og føllet
og lagde deres
kapper på dem,
og han satte sig
derpå.

3. Vi ved, at alt
virker sammen til
gode for dem,
der elsker Gud,
og som efter
hans beslutning
er kaldet.

Ordsp 3,5

Matt 21,7

Rom 8,28
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Bibelmatch: Post 4
Find et match mellem bibelvers A og 1, 2 eller 3

A. Kom, lad os juble for Herren, bryde ud i
fryderåb for vor frelses klippe.
Sl 95,1
1. Vær modig
og stærk, for du
skal give dette
folk det land i
eje, jeg lovede
deres fædre at
give dem.

2. Og jeg så en
ny himmel og
en ny jord. For
den første
himmel og den
første jord forsvandt, og
havet findes ikke
mere.
Jos 1,6
Åb 21,1

3. Glæd jer altid
i Herren! Jeg
siger atter:
Glæd jer!

Fil 4,4
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Bibelmatch: Post 5
Find et match mellem bibelvers A og 1, 2 eller 3

A. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber
han. ind. Sl 37,5
2. Men søg først
Guds rige og
hans retfærdighed, så skal alt
det andet gives
jer i tilgift.

1. Men I skal få
kraft, når Helligånden kommer
over jer, og I skal
være mine vidner både i Jerusalem og i hele
Judæa og Samaria og lige til
ordens ende.

ApG 1,8

3. Og se, jeg
er med jer alle dage indtil
verdens ende.

Matt 6,33

Matt 28,20
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