UGE
44

- tema for gudstjenester
i oktober 2009

GUDS ORD til mennesker:
Emne:- hvis du i dit hjerte tror...

Søndag 25. okt.
kl. 10.30
Tekstlæsning
1. Kongebog 19.1-18
„TRO og TOMHED“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 26. okt.
Tirsdag 27. okt.
Onsdag 28. okt.
Torsdag 29. okt.
Fredag 30. okt.
Lørdag 31. okt.

Præd. 1.1-18
1. Kongebog 17.1-16
Jeremias 20.7-18
Jobs bog 1.1-22
Salme 42.1-12
1. Kor. 15.12-28

UGE
41

- tema for gudstjenester
i oktober 2009

GUDS ORD til mennesker:
Emne:- hvis du i dit hjerte tror...

Søndag 4. okt.
kl. 9.15 og 10.30
Tekstlæsning
Lukas 17.11-19
„TRO og TAK“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 5. okt.
Tirsdag 6. okt.
Onsdag 7. okt.
Torsdag 8. okt.
Fredag 9. okt.
Lørdag 10. okt.

Salme 107.1-41
1. Tess. 5.12-24
Luk. 19.1-10
Salme 37.1-11
Mark. 5.21-34
Koll. 1.3-11

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Hvilke erfaringer har du gjort dig m.h.t. „tomheden“ i dit liv?
Hvordan blev/bliver du tanket op igen?
Oplever du tomheden som en trussel eller ny mulighed?

Tænk på nogle af de personer, der har betydet meget i din vandring med
Gud. Hvad gjorde konkret indtryk på dig?
Husker du at takke for dem?
Hvordan ser du dig selv, når det handler om at gøre forskel i en andens liv?

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

Bed om Helligåndens fylde i dit liv.
Bed for den, dem, der har mistet og oplevet tomhed,
- og gentag evt. nogle af de tidligere 3 ugers bedeemner.

Tak Gud for menigheden og de 169 år, der er gået siden stiftelsen i
1840. Tak for alle, der hørte kaldet til dåb og tjeneste. Tak og bed for
dem, der i år oplever Guds kald til dåb og tjeneste.
Bed for menighedens fremtid. Bed om visdom og mod til at følge
Guds kald i dag.
Bed om at alle i menighedens fællesskab må opleve sig værdifulde
og brugbare i Guds tjeneste.
Bed for ugens rengøringstjeneste og for Kulturnatten fredag 9. oktober, og for dem, der finder vej til Bethelkirken.

Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg. www.bethelkirken.dk

Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000. Aalborg. www.bethelkirken.dk

UGE
42

- tema for gudstjenester
i oktober 2009

GUDS ORD til mennesker:
Emne:- hvis du i dit hjerte tror...

Søndag 11. okt.
kl. 10.30
Tekstlæsning:
Mark. 9.14-29
„TRO og TVIVL“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

12.okt.
13.okt.
14.okt.
15.okt.
16.okt.
17.okt.

Lukas13.1-5
Lukas 1.5-38
Lukas 24.36-49
Rom. 4.13-25
Johs. 20.24-31
Jakob 1.2-8

UGE
43

tema for gudstjenester
i oktober 2009

GUDS ORD til mennesker:
Emne:- hvis du i dit hjerte tror...

Søndag 18. okt.
kl. 9.15 og10.30
Tekstlæsning:
Matt. 6.24-34
„TRO og TRYGHED“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 19. okt.
Tirsdag 20. okt.
Onsdag 21. oktt.
Torsdag 22. okt.
Fredag 23. okt.
Lørdag 24. okt.

3. Mosebog 25.1-22
Salme 16.1-11
Salme 27.1-14
Salme 30.1-13
Esajas 12.1-6
1. Kor. 1.3-11

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Oplever du tvivl i dit liv? Hvis nej - hvorfor? Hvis ja - hvordan og hvad gør
du ved det?
Hvordan er der forskel på tvivl og vantro?

Hvad giver dig tryghed i dit liv?
Hvordan har du det med at træde ud af din tryghedszone?
Hvad er det, der bekymrer dig allermest lige nu? Hvad gør du ved det?

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

Bed for dem, du kender, der lige nu gennemlever en troskrise og/eller
har anfægtelser.
Bed om ærlighed og frimodighed i din, og andres, søgen efter svar på
spørgsmål vedrørende tro og tvivl.

Bed om at trygheden ikke må blive en hindring for forandring i dit og
menighedens liv, der hvor Gud kalder til nye trosskridt.
Bed for den fælleskirkelige menighedsskole, der starter op igen
den 22. oktober, og det fælleskirkelige samarbejde i Aalborg.

Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg. www.bethelkirken.dk

Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg. www.bethelkirken.dk

