UGE
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GUDS ORD til mennesker
- tema for adventsgudstjenester 2009:

Søndag 6. dec.
kl. 9.15 og 10.30
Tekstlæsning:
Lukas 1.67-80
„Retfærdighedens lys“

Når lyset bryder frem
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Esajas 11.1-16
Esajas 42.1-17
Matt. 5.1-16
Rom. 1.3-20
Rom. 3.21-31
Esajas 58.1-14
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GUDS ORD til mennesker
- tema for adventsgudstjenester 2009:

Søndag 13. dec.
kl. 10.30
Tekstlæsning
Esajas 9.1-6
„Håbets lys“

Når lyset bryder frem
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Esajas 35.1-10
Esajas 40,1-11
Esajas 60.1-22
Rom. 4.1-25
Rom. 12.9-21
1.Kor. 15.1-28

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Advent er oprindeligt en tid med forventning, bod og faste. Er der noget/
nogen du skal gøre op med? En tid til selvransagelse!
Juleforberedelse hos os i den vestlige verden er på mange måder
meget materialistisk og reklamestyret. Hvordan vil du glæde et andet
menneske denne advent? Hvad forventer du af klimatopmødet i København? Hvis vi tror på Gud som skaber af jordens ressourcer, hvilke
konsekvenser må det så have i det daglige liv?

Sæt nogle ord på dit håb for dit liv, din menighed, din by - ja, hele verden.
Hvad gør du, når alt håb synes ude?
„Den der mister penge, mister kun lidt. Den der mister en ven, mister
meget. Den der mister håbet, mister alt“ – Hvad tænker du, når du læser
disse ord?

Ugens bedeemner:
Bed for dem, der på en særlig måde oplever uretfærdighed, undertrykkelse og sult.
Bed bønnen Fadervor og reflektér især over bønnen „Komme dit rige, ske
din vilje“.
Bed for klimatopmødet i København - for dem, der skal træffe de vigtige
beslutninger, men også generelt om fredelige vilkår.
Bed om at vi som menighed må tænde „retfærdighedens lys“
hos mennesker.
Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg. www.bethelkirken.dk

Ugens bedeemner:
„Den lokale kirke er verdens håb“ – bed over dette ord af Bill Hybels,
leder af Willow Creek menigheden i Chicago – og bed om at vi som
menighed må tænde håb for mennesker.
Bed for dem, der har mistet håbet.
Bed om at vi som kirke må tænde „håbets lys“ hos mennesker.

Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg. www.bethelkirken.dk
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GUDS ORD til mennesker
- tema for adventsgudstjenester 2009:

Søndag 20. dec
kl. 10.30
Vi synger julen ind

Tekstlæsning
Lukas 1.46-55

„Glædens lys“

Når lyset bryder frem
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Esajas 12.1-6
Lukas 15.1-10
Fil. 4.1-9
Lukas 2.1-20 „Fredens lys“
Matt. 1.18-25
Matt. 2.1-23
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GUDS ORD til mennesker
- tema for adventsgudstjenester 2009:

Søndag 29. nov.
kl. 10.30
Tekstlæsning:
Lukas 4.16-30
„Forventningens lys“

Når lyset bryder frem
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Esajas 61.1-11
Lukas 1.1-25
Lukas 1.26-45
Lukas 2.22-40
Matt. 11.1-19
Matt. 25.1-13

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Hvad gør dig glad? Og hvorfor?
Hvad kan tage din glæde? Og hvorfor?
Hvordan tager man glæden fra hinanden? I familien, vennekredsen, på
arbejdspladsen og i menigheden?
Hvordan kan vi i stedet for glæde hinanden?

Hvilke forventninger har du til det nye kirkeår – til dit og menighedens
liv i det nye år?
Advent er på mange måder en forberedelsestid. Forbereder vi os mere
til juleaften end til „Herrens komme?“. Hvor meget fylder forventningen
om Jesu genkomst i dit liv?
Hvad gør du med dine evt. bristede forventninger?

Ugens bedeemner:
Bed om en rigtig glædelig jul for dig og dine – og for de ensomme.
Bed for forkyndelsen og modtagelsen af evangeliet – „det glade budskab“
– og for alle folk, der kommer i kirke i julen.
Bed om at vi som kirke må tænde „glædens og fredens lys“.
Søndag 27. dec. kl. 14 „Klarhedens lys“ – Matt. 2.13-23
Søndag 3. jan. kl. 10.30 „Livets lys“ – Johs. 8.12-20

Ugens bedeemner:
Bed for adventstiden – personligt, men også for din familie og
hele menigheden.
Bed for dem som har det svært med forventninger til fremtiden og mere
præges af mørket end af lyset i denne tid.
Bed for dem med bristede forventninger.
Bed om at vi som kirke må tænde „forventningens lys“ hos mennesker.

Fra 10.-31. januar 2010 samles vi med nogle af byens kirker til
„21 dage med bøn og faste“. Særskilt materiale følger.
Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000. Aalborg. www.bethelkirken.dk

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

