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Spørgsmål

• Er der absolut godt og ondt? 

• Kom med konkrete eksempler på (absolut) rigtige og forkerte 

ting/gode og onde ting. 

• Hvad gør disse ting gode/onde 

• Lav kort liste over karakteristika ved disse ting 

• Hvorfor er netop disse karakteristika på listen?



Spørgsmål

• Hvem bestemmer hvad der er rigtigt og forkert? (Jeremias 17.9)

• Retfærdighed/ ondt eller godt?



Hvad siger biblen om det?

• 10 bud (2. Mosebog 20)

• Esajas 5.20

• 1. Mosebog 3.5 

• Romerbrevet 14.4





Gud, jeg vil skjule mig i dig

Gud, jeg vil skjule mig i dig,

så det kan ses du er i mig.

Og for din nåde takker jeg.

Gud, jeg vil skjule mig i dig.



Gud, jeg vil skjule mig i dig

Gud, du som ved og kender alt,

du hvert et hår har nøje talt.

Helt som jeg er har du mig valgt,

så jeg kan skjule mig i dig.



Gud, jeg vil skjule mig i dig

For du er stærk, når jeg er svag.

Kun i dit lys, bli’r nat til dag.

Hvor jeg gi’r op, har du en vej.

Gud, jeg vil skjule mig i dig.



Gud, jeg vil skjule mig i dig

Herre, i din retfærdighed,

har du dømt mit liv i kærlighed.

Og på korset gik du i mit sted,

så jeg kan skjule mig i dig.



Gud, jeg vil skjule mig i dig

Gud, du som ved og kender alt,

du hvert et hår har nøje talt.

Helt som jeg er har du mig valgt,

så jeg kan skjule mig i dig.



Gud, jeg vil skjule mig i dig

For du er stærk, når jeg er svag.

Kun i dit lys, bli’r nat til dag.

Hvor jeg gi’r op, har du en vej.

Gud, jeg vil skjule mig i dig.



Gud, jeg vil skjule mig i dig

Herre, i din retfærdighed,

har du dømt mit liv i kærlighed.

Og på korset gik du i mit sted,

så jeg kan skjule mig i dig.






















