
«Jeg er verdens lys. 
Den som følger meg, 

skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.» Joh 8:12

Ditt ord er en lykt for min fot 
og et lys for min sti.

Sal 119:105

Dine ord gir lys 
når de åpner seg,

de gir uvitende innsikt.
Sal 119:130

Om du gir av ditt eget til den 
sultne og selv metter den som 

lider nød, da skal ditt lys 
gå opp i mørket, din natt skal 
bli som høylys dag. Jes 58:10

For hos deg er livets kilde, 
i ditt lys ser vi lys.

Sal 36:10

En gang var dere selv mørke, 
men nå – i Herren – er dere lys.

Lev da som lysets barn! 
Lysets frukt er all godhet, 

rettferd og sannhet. Ef 5:8f 

Men dersom vi vandrer i lyset,
slik han selv er i lyset, da har 
vi fellesskap med hverandre, 

og blodet fra Jesus, hans Sønn, 
renser oss for all synd. 1.Joh 1:7

Herrens påbud er rette, 
de gjør hjertet glad. 
Herrens bud er klart, 

det gir øynene lys. Sal 19:9

Du gir meg større glede
   hjertet enn andre får 

av korn og vin i overflod.
 Sal 4:8

Hittil har dere ikke bedt 
om noe i mitt navn. 
Be, og dere skal få, 

så gleden deres kan 
være fullkommen. Joh 16:24

jeg fryder meg over 
dine lovbud, det er 
de som gir meg råd.

Sal 119:24

De som venter på Herren, 
får ny kraft, de løfter vingene 

som ørnen, de løper og 
blir ikke slitne, de går 

og blir ikke trette. Jes 40:31

Gled dere jo mer dere får del i
 Kristi lidelser, så dere også kan 

juble av glede når han 
åpenbarer seg i sin herlighet. 

1.Pet 4:13

Gud er min frelse, jeg 
er trygg og frykter ikke. 
For Herren er min styrke 
og min sang, og han er 
blitt min frelse.  Jes 12:2

Spør etter Herren 
og hans makt, 

søk alltid hans ansikt!
Sal 105:4

For et barn er oss født, 
en sønn er oss gitt. Herreveldet 

er lagt på hans skulder. Han 
har fått navnet Underfull 

rådgiver, Veldig Gud, 
Evig far, Fredsfyrste. Jes 9:6

Dere skal få kraft når 
Den hellige ånd kommer
 over dere, og dere skal 

være mine vitner i Jerusalem 
og hele Judea, i Samaria og 

helt til jordens ende.» Apg 1:8 

Jeg vil juble av glede 
over din godhet, 

for du har sett min nød, 
du kjenner min trengsel. 

Sal 31:8

«Min nåde er nok for deg, for 
kraften fullendes i svakhet.» 

Derfor vil jeg helst være 
stolt av mine svakheter, 
for at Kristi kraft kan ta
 bolig i meg. 2.Kor 12:9

Kraften fra hans herlighet 
skal gi dere styrke, 
så dere alltid er u

tholdende og tålmodige.
Kol 1:11

Du, Betlehem, Efrata, 
minst blant slektene i Juda! 

Fra deg lar jeg en hersker 
over Israel komme. Hans 

opphav er fra gammel tid, 
fra eldgamle dager. Mika 5:1

For Guds rike består 
ikke i ord, men i kraft.

1.Kor 4:20 
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Men engelen sa til dem: 
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner 

dere en stor glede, 
en glede for hele folket:
I dag er det født dere en

frelser i Davids by; Han er 
Messias, Herren» Luk 2:10f 

Gled dere alltid i Herren! 
Igjen vil jeg si: Gled dere! 

Fil 4:4
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