
Ord på vägen! 

Lista över bibelord och frågor 

Grupp A 

1. Visa mig, Herre, din väg, så att  

jag kan vandra i din sanning.  Ps 86:11 

2. Svara mig när jag ropar, Gud,  

du som skaffar mig rätt. 

Visa mig nåd och hör min bön.  Ps 4:2 

3. Tänk på honom var du än går, 

så skall han jämna vägen för dig. Ords 3:6 

4. Gör inte mot någon det du själv avskyr.        

Låt aldrig det onda slå följe med dig på 

vägen                     Tobit 4:15 

5. Gud rustar mig med styrka, så att jag 

vandrar den rätta vägen.  Ps. 18:33 

6. Jesus sade: ”Jag är världens ljus. Den som 

följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha 

livets ljus.”      Joh. 8:12 

 

 

Grupp B 

1. Du visar mig vägen till liv, hos dig finns 

glädjens fullhet.   Ps.16:11 

2. Se om min väg för bort från dig, och led 

mig på den eviga vägen.    Ps. 139:24 

3. Du gjorde vägen fri framför mig och gav 

stadga åt mina steg.  2 Sam 22:37 

4. Lyssna på dina vägvisare som säger:   

”Här är vägen, följ den!”  när du vill vika av åt 

höger eller vänster.   Jes. 30:21 

5. Lyckligt det folk som vet att hylla dig, 

Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.   Ps 

89:16 

6. Herren bevarar dig, i hans skugga får du 

vandra, han går vid din sida.  Ps 121:5 

 

 

1.  Hur kan jag vandra 

     i Guds sanning? 

 

2. Vad vill jag ropa till Gud? 

 

3. Hur kan jag tänka på dig, Gud, 

    hela tiden? 

4. Hur undviker jag att göra 

    det som är ont? 

 

5. Vad behöver jag  

    styrka till just nu? 

6. Jag vill följa dig,  

    du som är ljuset i mitt liv! 

 

 

 

 

1. Var finns glädjen på min väg? 

 

2. Vad leder mig bort? 

 

3. Hur har Gud öppnat vägen  

     för mig? 

4. Vilka är mina vägvisare? 

 

 

5. Hur hyllar jag Gud? 

 

6. Tack för att Du går  

    vid min sida varje dag! 


