UGE
40

- tema for gudstjenester
i september 2009

GUDS ORD til mennesker:
- når Jesus blir’ en del af din livshistorie

Søndag 27. sept.
kl. 10.30
Tekstlæsning
Johs. 3.1-13
„Jesus og farisæeren“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 28. sept. Mark.
Tirsdag 29. sept. Matt.
Onsdag 30. sept. Luk.
Torsdag 1. okt. Johs.
Fredag 2. okt. Matt.
Lørdag 3. okt. Mark.

2:1-12
12:9-14
11:37-54
11:45-53
16:1-12
12:13-17

UGE
37

- tema for gudstjenester
i september 2009

GUDS ORD til mennesker:
- når Jesus blir’ en del af din livshistorie

Søndag 6. sept.
kl. 9.15 og 10.30
Tekstlæsning
Lukas 5.1-11
„Jesus og fiskeren“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 7. sept.
Tirsdag 8. sept.
Onsdag 9. sept.
Torsdag 10.sept.
Fredag 11.sept.
Lørdag 12.sept.

Matt.
Luk.
Mark.
Johs.
Matt.
Ap.G.

16:13-20
22:54-62
8:31-33
21:15-19
14:22-33
3:1-8

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Farisæernes holdning til Jesus var ofte den, at ham havde de ikke brug for.
Hvilke refleksioner giver det dig i forhold til Jesus?

Peter, manden med det høje kald og det dybe fald: Alligevel blev Jesus ved
med at tro på ham og kalde ham ind i tjeneste. Hvad fortæller det dig om dit
liv og dine muligheder?

Hvilke forskelle kan du pege på i farisæernes måde at møde andre
mennesker på, og så Jesu måde?
Hvordan kan vi som kristne blive mere gennemsyret af Jesu måde at møde
andre mennesker på?

Reflektér over lighedspunkter og forskelle mellem Peters liv og personlighed og dig selv.
Med udgangspunkt i Peters møder med Jesus, hvilke menneskelige egenskaber og karaktertræk tror du så, Jesus søger efter.

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

Bed for alle børn i vores menighed.
Bed for børneforældrene i vores menighed - at vi må være gode
ledere og forbilleder for vores børn.
Bed om at Jesus til enhver tid må være en central del af
vores livshistorie.

Bed for dem, der er startet på ALPHA kurset.
Bed for dem i den nye kristendomsklasse.
Bed om at vi dagligt må glædes over, at Gud vil bruge os - også når vi
føler os uværdige.
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UGE
38

- tema for gudstjenester
i september 2009

GUDS ORD til mennesker:
- når Jesus blir’ en del af din livshistorie

Søndag 13. sept.
kl. 10.30
Tekstlæsning:
ApG. 9.1-9
„Jesus og forfølgeren“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

14. sept.
15.sept.
16.sept.
17.sept.
18.sept.
19.sept.

ApG. 8.1-4. Gal.1.13-24
ApG. 26.1-32
Filipperne 1.12-26
Filipperne 3.1-11
ApG. 16.16-34
2. Timotheus 4.1-18

UGE
39

tema for gudstjenester
i september 2009

GUDS ORD til mennesker:
- når Jesus blir’ en del af din livshistorie

Søndag 20. sept.
kl. 9.15 og10.30
Tekstlæsning:
Lukas 7.36-50
„Jesus og flipperen“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 21. sept.Lukas 1.26-56
Tirsdag 22. sept.Johannes 4.1-42
Onsdag 23. sept.1. Kongebog 17.1-16
Torsdag 24. sept. Johannes 8.1-11
Fredag 25. sept. Johannes 12.1-11
Lørdag 26. sept. Johannes 20.11-18

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Fortæl din livshistorie. Sæt ord på de største forandringer, der er sket i
dit liv.

Hvordan betragter vi i dag mennesker, der ikke normalt kommer i
en kirke?

Paulus regner ALT for tab i sammenligning med det langt højere at kende
Jesus. Hvad betyder det for dig, og kan du også sige det?

Hvad skal vi/du gøre anderledes for at være en kirke, der er relevant for
„verdens lykkeligste folk“

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

Bed for alle der forfølger „dem, der er anderledes“, og for dem,
der bliver forfulgt.
Bed for dem, du har svært ved at elske.

Bed for dem, der er blevet såret af hårde ord/blikke/fordømmelse, og for dem, der er alene.
Bed for Gideonitternes arbejde med at uddele bibler i skoler og
fængsler m.m.
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