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I bønnen efter prædikenen bedes specielt for konfirmanden(rne), for den forestående 
konfirmationshandling og for det liv, der ligger foran. 
 
Lad os rejse os og bekende vor kristne tro.  
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, 
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til 
dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud 
Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 
Vi tror på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, 
kødets opstandelse og det evige liv.  
Amen. 
 
Kort tale til konfirmanden(rne)  
 
Konfirmanden(rne) forældre og eventuelt nærmeste pårørende rejser sig. 
 
 [Navn], du har sammen med menigheden bekendt den kristne tro.  
 
Jeg spørger dig da: 
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja! 
 
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber; på Jesus Kristus, hans 
enbårne søn, vor Herre; og på Helligånden, sådan som vores kristne tro lyder? - Ja! 
 
Ønsker du, at Gud må bevare dig i denne tro? - Ja! 
 
Så modtag da Guds Ja! og velsignelse dertil. 
 
Konfirmanden knæler. 
 
Den almægtige og evige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, har i dåben givet dig syndernes 
forladelse og plads i sit evige rige. Han, som på den måde har begyndt sin gode gerning i 
dig, han vil også fuldføre den, indtil Jesus kommer igen. 
Fred være med dig. 
Amen! 
 
Konfirmanden rejser sig. 
 
Det ord, jeg i dag vil give dig med fra denne dag, står i (henvisning):  
 
(konfirmationsord) 
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(Fadervor sammen med menigheden efter sidste konfirmation)  
 
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i 
himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som 
også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit 
er Riget og magten og æren i evighed! Amen  
 
Håndtryk og tillykke 
 


