
Kære medkristne. 

Godt nytår med håbet om at du/I har haft en god julefejring. Det er stort, at Jesus kom til vores jord, for at redde os, 

for at dø for os, og give os en evig fremtid.  

Vi er nu begyndt på et nyt år, som vi ikke kender. Men vi kender ham, som har givet os det, og han er stærkere end 

både corona og alt det andet vi kan møde. Og han har lovet at gå foran og være med alle dage, også i 2021. 

Men 2021 begynder med nedlukning i vores samfund, det betyder også noget for vores IM fællesskaber. Foreløbig 

frem til den 17. januar er der lukket ned. Det betyder, at bedeugen i vores missionshus må aflyses. Men det hindrer 

os jo ikke i at bede konkret derhjemme. Derfor vil jeg opfordre til, at I de aftener, som var planlagt til bedemøde i 

missionshuset, beder derhjemme. Så kan vi bede enten online (se tidspunkter på billedet nederst på siden) eller hver 

for sig på samme tidspunkt. Her i Rønde er det planlagt til den 12. og 14. januar kl.19.  

BEDEEMNER: 

Vi kan bruge bedeemnerne fra bedehæftet side 6 om tirsdagen og fra side 8 torsdag.  

Derudover kan vi bede for vores svage, syge og gamle i vores missionshus. 

Corona situationen 
Holde modet oppe 
Alle de travle læger og personalet på sygehuse og plejehjem 
Statens vejledere 
Personer der sidder ene 
Indre Mission 
Kirken, Præsterne, Kirkens medarbejdere 
Børn og børnebørn 
Skoleledere og lærere 
Bøn om vækkelse og at mennesker må få brug for Jesus.  

Bøn for det personlige – b. det lokale miljø – c. Djursland og vort land – d. vores verden - e. et specifikt område, hvor 

nøden er stor eller eventuelt et missionsfelt.   

Nedenstående er et forslag fra evangelisk alliance til fællesskaber, men måske du/I kunne have 

lyst til at bruge det som enkelt person eller par. 

1. Vi går ind i stilhedens rum – Jesus er her. Lederen citerer Matt 18, 19- 20: “Alt, hvad to af 

jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor 

to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” – og opfordrer deltagerne til 

at fokusere på den korsfæstede og opstandne Herre i stilhed. 

2. Tak Herre. Vi går ind i tilbedelsens rum. Vi takker for Jesu nærvær, og deltagerne kan takke og prise Gud med 

korte sætninger. 

3. Vi bøjer os og knæler (i tankerne) i sukkenes rum – hjælp mig, Herre. Her er der fokus på bekendelse af synd og 

bønner om hjælp. Personlige bekendelser forgår i stilhed, mens mere generelle bekendelser, som gruppen er blevet 

enige om, siges højt. 

4. Vi går ind i forbønnens kraftfyldte rum – hjælp min bror og søster og beder kort for lokale, nationale, 

europæiske, internationale behov. 

5. Vi går ind i handlingens rum og giver bønnerne ben at gå på – brug mig, Herre. Vi udtrykker vores villighed til at 

være en del af svaret på vores bønner. 

Lad bønnen stige op fra vores hjem og hjerter. Lad bedeugen give os anledning til at tænke nyt i forhold til hvordan 

vi kan bede sammen,- på afstand.  

Se: www.evangeliskalliance.dk 

Venlig hilsen  

Indre Mission Rønde  
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