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Bedeuge

Velkommen
Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

Dette hæfte udgives til inspiration for bedeugerne i januar
2015. Oplægget til dette års bedetekster er udarbejdet af
Evangelisk Alliance i Afrika. De danske tekster er ikke en direkte oversættelse, men en forkortet og bearbejdet udgave.
Hæftet indeholder for hver dag i otte dage:
· Tema
· Bibelord
· Tekst til refleksion over temaet
· Forslag til bønner
BEDEUGENS T ID OG RY TME

Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dagene søndag d. 11. januar til d. 18. januar
2018. Dag 1 er derfor lig med søndag d.
11. jan., dag 2 svarer til d. 12. jan. og så
fremdeles. Flere oplysninger kan findes på
hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk.

BRED INTERESSE

De seneste år har Evangelisk Alliances
bedefolder fået en bredere anvendelse,
idet både enkeltpersoner og studiegrupper såvel som den økumeniske bevægelse
i Danmark har gjort brug af materialet.
Hæftet er derfor sat op således, at det kan
bruges uden for de datoer, der indrammer Evangelisk Alliances bedeuge. For
yderligere information og inspiration til
afvikling af en bedeuge, se www.evangeliskalliance.dk. For flere oplysninger om
den økumeniske bevægelses bedeuge, se
www.danskekirkersraad.dk.

Kristendommens
vigtigste bøn
Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

Fadervor er den ældste og mest brugte bøn
i kristendommen, og den bedes hver dag
af over to milliarder kristne på mere end to
tusinde sprog.
Jesus lærte sine disciple fadervor som
forbillede for deres daglige bøn. Derfor
virker det også oplagt, at vi reflekterer over
bønnen i forbindelse med årets bedeuge,
eftersom den er tænkt som et mønster for
hans disciple til alle tider.

De korte refleksioner til hver dag er på
ingen måder udtømmende. Men vi håber og
tror, at de kan være med til at åbne for nye
eller glemte betydninger af bønnen.
Som kristne tror vi på, at vi kan bevæge
den hånd, der styrer verden. Lad os derfor
samles til bøn for vores land og vores verden, i tillid til at Guds ord og løfter må blive
til en levende virkelighed.

INDSAMLING

Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen som anledning til at samle ind til et
vigtigt projekt. Se om dette på bagsiden.
Nogle af de indsamlede penge vil blive
brugt i andre internationale indsatser samt
til Evangelisk Alliances arbejde i Danmark.

KONTAK T

Du er velkommen til at skrive til os på
info@evangeliskalliance.dk Brevpost
sendes til formandens adresse: Indre Missions Hus, Korskærsvej 25, 7000 Fredericia.
I øvrigt er bestyrelsens medlemmer altid
tilgængelige telefonisk.
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BØNNER

I disse korte åbningsord lærer Jesus os, at
vores bøn skal rettes mod Gud, som vi tillidsfuldt kalder for vores Far.
Jordiske fædre kan svigte, afvise og
endda glemme deres børn. Sådan er det
ikke med vores himmelske Far. Selvom han
er i himlene, er han altid nær ved os. Han
vandrer med os i hverdagen, kender vores
daglige behov og er interesseret i dem.
Når vi kalder Gud for Far, anerkender vi,
at han er den fysiske og åndelige kilde for
vores liv. Han er vores skaber og opretholder, og vi er hans børn.
Når vi tror på Jesus, bliver vi hans sønner og døtre. Som hans højtelskede børn
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Helliget
blive
dit navn …

Matt 6,9a

kan vi henvende os til ham, i tillid til at han
drager omsorg for os.
DAGENS VERS

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds
børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver
trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men
I har fået den ånd, som giver barnekår,
og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv
vidner sammen med vores ånd om, at vi er
Guds børn. Men når vi er børn, er vi også
arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også
at herliggøres med ham (Rom 8,14-17).

Vi takker dig Gud, for din faderlige og selvopofrende kærlighed.
Vi bekender for dig, at vi ofte handler egoistisk og ikke stoler på din
faderlige kærlighed og omsorg for os.
Vi beder om, at vi må kunne leve i tillid til dig som vores Far og lære at se
en bror eller søster i ethvert menneske (også den fremmede og fjenden).
Vi beder for vores nødlidende og forfulgte kristne brødre og søstre over hele jorden.

Gennem bønnen lærer vi at lovprise Gud.
Han er den eneste i universitet, der er værdig til at blive prist. Han bør have førstepladsen på alle områder af vores liv og æres
i sin almagt, majestæt, vælde, herlighed og
kærlighed.
Når vi beder „Helliget blive dit navn“,
beder vi om, at Gud må blive regnet for at
være hellig – både af os selv og alle andre.
Guds navn bliver helliget, når vi lever vores
liv på en måde, som afspejler Guds vilje. Vi
beder om, at Gud gennem os vil gøre sin vej
og sin vilje kendt, så andre kan finde vej

BØNNER

Vor Fader,
du som er
i himlene!

Matt 6,9b

ind i Guds rige.
Engang skal Herrens herlighed fylde
hele jorden. Det er vi med til at bane vej for
ved at bede denne bøn.
DAGENS VERS

Jeg vil prise Herren til alle tider,
min mund skal altid lovsynge ham.
Jeg fryder mig over Herren,
de ydmyge hører det med glæde.
Ophøj Herren sammen med mig,
sammen vil vi hylde hans navn!
(Sl 34,2-4).

Vi takker dig Gud, fordi du fuldt ud er god og retfærdig i alt, hvad du gør.
Vi bekender for dig, at vi ofte glemmer at give dig æren og i stedet fremhver os selv.
Vi beder om, at de kristne menigheder og fællesskaber må kendes på integritet,
ydmyghed og enkelhed, så de er med til at ære dig.
Vi beder for kirken, at den gennem ord og handling må være et lys
for mennesker, hvor vi bor.
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Komme
dit
rige …

6

Matt 6,10a

må komme til os både her og på den nye jord.
„Komme dit rige“ er også en bøn om, at
evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus
må nå alle mennesker. Ved at bede bønnen
siger vi også, at Gud må bruge os som redskaber til det.
DAGENS VERS

Og dette evangelium om Riget skal prædikes
i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme (Matt 24,14).

Vi takker dig Gud, at vi lever i et land, hvor der er trosfrihed.
Vi bekender, at vi ofte er dårlige eksempler for Guds rige.
Vi beder om, at evangeliet må blive kendt af befolkningsgrupper
i Danmark og i verden, som ikke har hørt det til tro.
Vi beder for kirkens arbejde blandt børn i Danmark og i verden.

Matt 6,10b

Vi beder om, at Guds perfekte vilje for verden og ethvert menneske må ske. Gennem
bønnen siger vi også, at vi ikke altid følger
Guds vilje.
Når vi beder „Ske din vilje som i himlen
således også på jorden“ beder vi om, at
Guds vilje, må blive vores vilje. Ikke omvendt. Vi beder om, at hans vilje vil sejre
og blive ført igennem både i denne og den
kommende verden. Vi anerkender, at Gud
ved, hvad der er bedst, og at hans vilje er

BØNNER

BØNNER

Når vi beder „Komme dit rige“, beder vi om,
at Guds plan for verden må blive opfyldt, så
hans vilje sker. Vores bønner afslører ofte,
at vi har os selv i centrum. De fokuserer på
vores behov, planer og drømme. Ofte er vi
ikke anderledes end børn, som ikke kan
se ud over deres egen verden af følelser og
behov.
Gennem bønnen „Komme dit rige“ udtrykker vi længsel efter, at Jesus må blive
centrum i vores liv. Vi beder om, at Guds rige

Ske din vilje som i
himlen således også
på jorden …

god. Derfor må vi altid søge hans vilje før
vores egen.
Gud vil, at vi alle skal nå til omvendelse
og få del i Guds rige. Derfor bliver „Ske din
vilje“ også en bøn om, at Guds rige må blive
udbredt til alle folkeslag.
DAGENS VERS

Vi ved, at alt virker sammen til gode for
dem, der elsker Gud, og som efter hans
beslutning er kaldet (Rom 8,28).

Vi takker dig Gud, at du ved, hvad der er bedst, og at din vilje med os er god.
Vi bekender, at vi ofte følger vores egen vilje og tilsidesætter dig og vores næste.
Vi beder om åndelig visdom til at forstå din vilje.
Vi beder for dem, som har magt og ansvar, at de må søge din gode vilje.
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BØNNER

Bønnen „Giv os i dag vort daglige brød“
handler både om nutiden og fremtiden. Vi
har brug for brød i bred betydning både i
dag og i morgen. Hver dag er vi afhængige
af, at Gud møder vores basale behov – både
de materielle og de åndelige.
Jesus lærer os, at livet er en gave fra
Gud. Han kender vores inderste behov, før
vi selv kender dem.
Vi beder om, at Gud må åbne vore øjne,
så vi ser, at alt kommer fra ham. Han er
gavmild og har siden verdens begyndelse
sørget for sin skabning. Vi er afhængige af
Gud og kan leve i tillid til ham. Han vil ikke
svigte os.
Når vi beder „Giv os i dag vort daglige
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Forlad os vor skyld,
som også vi forlader
vore skyldnere …

Matt 6,11

brød“, må vores bøn omfatte dem, der
mangler det daglige brød, lever borte fra
Gud eller lider anden form for nød.
DAGENS VERS

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I
finde; bank på, så skal der lukkes op for
jer. For enhver, som beder, får; og den, som
søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin
søn en sten, når han beder om et brød, eller
give ham en slange, når han beder om en
fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres
børn gode gaver, hvor meget snarere vil så
ikke jeres fader, som er i himlene, give gode
gaver til dem, der beder ham! (Matt 7,7-11)

Vi takker dig Gud, at du sørger for vores fysiske og åndelige behov.
Vi bekender, at vi alt for ofte ikke viser solidaritet med de nødlidende i verden.
Vi beder om, at vi må finde rigdommen ved at give.
Vi beder for dem, som sulter, dem som er hjemløse eller
på flugt fra hungersnød eller krig.

Matt 6,12

Menneskehedens største problem er synden. Derfor er vi afhængige af Guds betingelsesløse tilgivelse. Og derfor beder vi:
„Forlad os vor skyld“.
Når vi beder Gud om tilgivelse, vil han
give os den. For der er ingen fordømmelse
for dem, som er i Kristus (Rom 8,1). Vi må
bede bønnen igen og igen og lade den gælde alle de syndige ord og handlinger, som
vi begår bevidst eller ubevidst. Derefter må
vi tage imod Guds tilgivelse på en måde, så
den gennemsyrer vort liv.

BØNNER

Giv os i dag
vort daglige
brød …

Jesus lærer os, at der er en nær sammenhæng mellem at få tilgivelse fra Gud og
at tilgive andre. Vi kan ikke tage imod Guds
tilgivelse uden samtidig at tilgive dem, der
har syndet imod os.
DAGENS VERS

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive
jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres
fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser (Matt 6,14-15).

Vi takker dig Gud, at din nåde er ny hver morgen.
Vi bekender, at vi ofte har svært ved at se forbi andres fejl.
Vi beder om hjælp til at turde tilgive og elske dem, der har voldt os ondt.
Vi beder for de mennesker, som har svært ved at tilgive
eller tro på tilgivelse i deres liv.
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BØNNER

Vi må hele tiden kæmpe mod fristelser
i verden omkring os. Fristelserne er så
stærke, at vi ikke kan stå imod uden Guds
hjælp. Derfor beder vi: „Led os ikke ind i
fristelse“.
Gud er ikke fraværende eller inaktiv, når
han tillader, at vi bliver udsat for fristelser.
Tværtimod er han allestedsnærværende og
alvidende. Intet undgår hans opmærksomhed.
Gud er god og vil det bedste for os.
Derfor fører han os ikke ind i noget, som
er imod hans vilje. Han tillader ikke, at vi
bliver fristet over evne (1 Kor 10,13).
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Matt 6,13a

Når vi beder bønnen „Led os ikke ind i
fristelse“ anerkender vi vores egen svaghed
og sårbarhed, og vi bekræfter vores totale
afhængighed af Guds hjælp og tilgivelse.
DAGENS VERS

Men ingen, som bliver fristet, må sige: „Jeg
bliver fristet af Gud;“ for Gud kan ikke fristes
af det onde, og selv frister han ingen. Når
man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden
er vokset op, føder den død (Jak 1,13-15).

Vi takker dig Gud, at du kender vores svaghed, og dog er du er trofast
og barmhjertig.
Vi bekender, at vi er helt afhængige af din styrke og din tilgivelse.
Vi beder om klarsyn til at skelne mellem godt og ondt.
Vi beder for dem, der kæmper med særlige fristelser i deres liv.

Men fri
os fra
det onde …
Når vi bliver angrebet af fristelser eller oplever ulykker, troskriser, angst, sorg eller
død, har vi brug for at bede: „Men fri os fra
det onde“.
Satan er en ond, magtfuld og aktiv virkelighed, som altid står Gud og hans folk
imod. I bønnen beder vi om, at Gud vil stå
på vores side i kampen mod Satan og hans
angreb. Vi ved, at han allerede er besejret
gennem Jesu død og opstandelse, og ved
verdenshistoriens afslutning vil nederlaget
blive åbenlyst og fuldstændigt.
Når vi beder Gud om at „fri os fra det
onde“, anerkender vi, at Guds magt er større end Satans. Samtidig udtrykker vi håb

BØNNER

Led os
ikke ind
i fristelse …

Matt 6,13b

om, at Gud engang vil tage os væk fra ondskaben i denne verden og fuldt ud slippe
den himmelske herlighed løs.
Ordene „os“ og „vor“ i bønnen minder os
om, at vores bøn også omfatter vores brødre
og søstre i Kristus rundt om i verden – men
også alle andre.
DAGENS VERS

De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke
tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I
ikke bukker under (1 Kor 10,13).

Vi takker dig Gud, at du ikke vil tillade det onde at få magten over os.
Vi bekender, at vi i mødet med ondskaben i verden indimellem
kan tvivle på, at Satan er overvundet.
Vi beder om styrke til at modstå Satans fristelser, når vi møder dem.
Vi beder for dem, der på en særlig måde er ramt af det onde
og kender til, at det tager magten over dem.
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Idéer til engageret bøn
Når vi beder, så lytter Gud! Det er troen og håbet og det vigtigste ved bøn.
Nedenstående ideer er tænkt som inspiration til nye former at arrangere bedemøder på. Nye ydre former kan være
med til at skabe fornyet engagement og passion for bøn.

Før du går i gang:

3. Inddrag deltagernes bedeemner

Giv altid en god introduktion, og forklar
hvad, der skal ske. Det giver tryghed og er
en stor hjælp for nye deltagere.
Afprøv én ny ting ad gangen og lad der
altid være kendte elementer til fællesmøder. Derved opnår man størst modtagelighed.

Giv deltagerne i bedemødet mulighed for at
fremsætte bedeemner. Forslagene kan fremsættes i plenum eller ved at udlevere sedler,
som efterfølgende samles sammen i en
bedekurv. Forslagene kan læses højt eller
skrives op på en tavle eller vises via en projektor. (Er bedeemnerne af privat karakter,
bør man undlade detaljer og navne). Mødelederen kan bede for de foreslåede emner,
eller de kan inddrages i en fællesbøn. Sørg
altid for, at mødelederen samler op, så der
bliver bedt for alle forslåede emner.

1. Korte bønner ved fællesbøn

Anbefal deltagerne at bede korte konkrete
bønner på maksimalt to til tre sætninger,
inden den næste tager over. Giv en opfordring til, at man beder flere gange under ét
bedemøde.
2. Inddel i mindre grupper

Inddel forsamlingen i mindre grupper, hvor
deltagerne præsenterer sig for hinanden og
foreslår emner til bønnen. Bed i grupperne
for de nævnte emner.
12

5. Bed for aktuel og lokal mission

Giv deltagerne i bedemødet mulighed for at
fortælle om konkrete missionsaktiviteter
de er involveret i og om deres hjertesager.
Inddrag disse aktiviteter og hjertesager i
den fælles forbøn.

4. Inddel bønnen efter overordnede temaer

Lad bønnen være inddelt efter temaer. Temaerne kan være bestemt af mødelederen
eller valgt efter forslag fra deltagerne. De
foreslåede bedeemner i dette bedehæfte
kan bruges som overordnede temaer. Der
bedes for ét tema af gangen.

6. Lav en bønnevandring

Lav en bønnevandring i mødelokalet. Lad
vandringen gå til forskellige stationer. Stationerne kan være indrettet med billeder,
symboler, levende lys m.m.
Lav en bønnevandring i lokalområdet,

hvor man går to og to sammen og beder,
mens man går. Dette er særligt velegnet til
forbøn for byen eller et bestemt lokalområde.
7. Bedelister

Brug bedeugen til at lave en fælles bedeliste for mission i lokalområdet. Hver dag
opsamles forslag til emner. Den færdige
liste distribueres i de lokale fællesskaber
og anvendes efterfølgende i forbindelse
med gudstjenester og møder.
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Evangelisk Alliance
– et inspirationsnetværk
Evangelisk Alliance har som opgave at inspirere til bøn for kirken og samfundet og
til engagement i kristen verdensmission.
Hold dig orienteret via hjemmesiden og
facebook om temadage i Evangelisk Alliances regi, bedeugen og andre initiativer og
aktiviteter, både nationalt og internationalt.
På hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk kan du finde ressourcer såsom handouts og lydfiler fra temadage, information
om Lausanne-bevægelsen og Evangelisk

Alliance i Europa og verden.
På facebook får du løbende opdateringer fra Evangelisk Alliance. Siden hedder
Evangelisk Alliance – Danmark.
På facebook-siden „Skal vi stå sammen
og bede for Danmark?“ modtager du hver
dag en opdatering om dagens bedetema.
Evangelisk Alliances nyhedsbrev udkommer månedligt. Du kan tilmelde dig på
Evangelisk Alliances hjemmeside eller via
facebook.

Lad os stå sammen
og bede for verden
Alt for mange mennesker i verden lever
midt i konflikter og katastrofer, som efterlader dem desillusionerede, frygtsomme og
uden håb om en bedre fremtid.
Lad os derfor bruge årets bedeuge til
særligt at bede for alle, som lider på grund
af de mange konflikter og katastrofer verden over. Bed om, at de fordrevne og de,
som sulter, må blive mødt med nødhjælp,
hjælpsomhed og et budskab om håb. Bed
for de børn, som er på flugt helt alene. Bed
om, at kirken – både ude i verden og herhjemme – må være et sikkert sted, hvor der
er tilflugt og heling for alle, også tidligere

fjender. Lad os takke for de muslimer, som
sætter eget liv og omdømme på spil for at
beskytte deres kristne naboer, og lad os
bede for, at freden også må komme til dem.
Bed for, at de mennesker, som verdens
konflikter har bragt til vores land, må blive
omsluttet med åbenhed og venlighed.
Mange organisationer og enkeltpersoner
kæmper en brav kamp for at bringe verdens
konflikter til ophør. Lad os omslutte dem i
kærlighed og forbøn. Vi tænker i den forbindelse også på de politiske ledere, som
må træffe vanskelige valg. Bed om, at de
må få mod og visdom.

Jesus siger:

„Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges få grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres“.
Matt 5,3-10
Mindst én gang om året inviterer EA til en temadag, hvor der sættes fokus på et aktuelt emne.
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Indsamlingsprojekt 2015
Mellemøstens kristne kalder på din hjælp – NU!
Da Evangelisk Alliance i 2013 iværksatte
en indsamling til Syrien var der tale om
den værst tænkelige situation for kristne i Mellemøsten. Udviklingen i løbet af
2014 har vist, at det kunne blive værre.
Virkeligheden overgår fantasien. Ligesom andre religiøse minoriteter er den
1.700 år gamle kristenhed i Nord-Irak
blevet fordrevet. Foreløbigt til flygtningelejre, hvor de lever med en udsigtsløs
fremtid. Uden tro på at de kan komme
tilbage til deres hjem og uden klarhed
over, hvad der så skal blive af dem.
Hvis barmhjertighed betyder noget
for os, så er det NU, den skal vises. Og
den skal være konkret: Situationen i
Mellemøsten er anledning til at fordoble
din normale standard for, hvad du giver.
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Indkomne gaver vil ubeskåret blive
formidlet gennem to aktører, som er
stærk involveret i det akutte nødhjælpsarbejde:
Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East (www.frrme.org),
der under pastor Andrew White’s ledelse
virker med udgangspunkt i Bagdad.
The Fellowship of Middle East Evangelical Churches (www.fmeec.com), evangelisk kirkeråd for hele Mellemøsten.
Som sædvanlig går en del af de indsamlede midler fra bedeugen til drift af
Evangelisk Alliances arbejde i Danmark.
Resten går ubeskåret til de to organisationer i Mellemøsten.

