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GUDS ORD til mennesker
- tema for gudstjenester i november 2009:

Mit livsløb er i din hånd

Søndag 22. nov.
kl. 10.30
Tekstlæsning
Matt. 25.14-30
„Voksenlivet“
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GUDS ORD til mennesker
- tema for gudstjenester i november 2009:

Salme 31.16a

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 23. nov.
Tirsdag 24. nov.
Onsdag 25. nov.
Torsdag 26. nov.
Fredag 27. nov.
Lørdag 28. nov.

Hebr. 5.11 - 6.12
Josva 24.14-24
Salme 37.25-40
Luk. 10.38-42
Mark. 10.17-31
Ef. 4.1-16

Mit livsløb er i din hånd
Salme 31.16a

Søndag 1. nov.
kl. 9.15 og 10.30
Alle Helgens Dag
Takke- og mindegudstjeneste

Tekstlæsning
Sl. 31.15-16a + 2.Tim. 4.6-8

„Livsløbet“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

2. nov.
3. nov.
4. nov.
5. nov.
6. nov.
7. nov.

Salme 139.1-24
Salme 103.1-22
Esajas 46.3-13
Joel 3.1-5
Salme 71.1-24
1. Joh. 2.1-17

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Hvilke er „de betroede talenter“ i dit liv? (Matt. 25,14-30)
Hvordan forvalter du dem?
Hvordan prioriterer du din tid/økonomi/uddannelse, når det gælder job og
familieliv? Men også når det gælder et menighedsliv? Er det muligt at gå på
pension i Guds Rige?

Fortæl din "livshistorie" – for dig selv og evt. for andre. Hvad fylder dig med
tak og glæde?
Hvad har været svære forhindringer i dit liv? Ser du Guds indgriben?
Hvis ja - hvordan?
Hvem og hvad har formet dig til den person, du er i dag?

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

Bed for de voksne, både de arbejdende og de arbejdsledige, samt
nydanskerne i dagens Danmark.
Bed for dem du kender, som på en særlig måde arbejder blandt voksne,
f.eks. i sundhedsvæsenet, hjemmeplejen og ældreplejen.
Bed for menighedens cellegrupper, menighedsråd og gospelkoret.
Bed for 1. søndag i advent og dens gudstjenester og gospelkoncert.

Bed for menighedens nyfødte og nydøbte gennem det sidste år.
Bed for de syge og for dem, der har oplevet døden tæt på siden Alle Helgens Dag sidste år.
Bed for menighedens gudstjenester, sang & musik, og for menighedens
ældre.
Bed for medarbejderne i Baptistkirken i Danmark og landskonferencen
den 7. November.
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GUDS ORD til mennesker
- tema for gudstjenester i november 2009:

Mit livsløb er i din hånd
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GUDS ORD til mennesker
- tema for gudstjenester i november 2009:

Salme 31.16a

Søndag 8. nov.
kl. 10.30
Tekstlæsning:
Matt. 18.1-11
„Barndommen“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

9.nov.
10.nov.
11. nov.
12.nov.
13.nov.
14.nov.

Johs. 1.1-18
Matt. 2.13-23
Lukas 2. 41-52
Mark. 10.13-16
Rom. 8.12-23
Gal. 3.23-4.7

Mit livsløb er i din hånd
Salme 31.16a

Søndag 15. nov.
kl. 9.15 og 10.30
Tekstlæsning:
1. Tim. 4.12-16
„Ungdomstiden“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag 16. nov.
Tirsdag 17. nov.
Onsdag 18. nov.
Torsdag 19. nov.
Fredag 20. nov.
Lørdag 21. nov.

Jeremias 1.4-19
Josva 1.1-9
1. Kongebog 3.1-15
1. Samuel 3.1 - 4.1
Ordsp. 4.1-27
Præd. 11.1 - 12.2

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Hvad betyder det for dig, at du må kalde Gud din far?
Hvad betyder „faderbilledet“ for dig?
Hvad betyder det i dit liv, når Jesus siger: „Hvis I ikke vender om og
bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger
sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der
tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.“ (Mt.18,3-5)

Til de unge: Hvad har du/I mest brug for hos den voksne/ældre generation for at de kan være dig/jer til hjælp i livets vandring med Gud?
Og hvad vil du/I gøre ved det?
Til de voksne/ældre: Hvad kan du/I lære af de unge? Hvordan kan du/I
være rollemodeller for de unge?

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

Bed for børnene i dagens Danmark, og for dem du kender som på en
særlig måde arbejder blandt børn i hverdagen.
Bed for Børnekirken og Spejderarbejdet.
Bed for menighedens arbejdsgrupper og udvalg.

Bed for teenagerne og de unge i dagens Danmark.
Bed for de ungdomsledige.
Bed for dem du kender som på en særlig måde arbejder blandt teenagere
og unge i hverdagen.
Bed for menighedens teenage- og ungdomsarbejde, og det internationale
arbejde.
Bed for kommunalvalget den 17. november og for lokalsamfundets
udfordringer, der hvor du bor og for dem, der skal træffe de
vigtige beslutninger.
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