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VELKOMMEN
Dette hæfte udgives til inspiration for bedeugen i januar 2020. Med inspiration fra materialet udarbejdet
af Evangelisk Alliance i Spanien har sekretærerne ved
Evangelisk Alliance i Danmark, Alexander Vinkel Nielsen og Henriette Engberg Jensen, skrevet de danske
forklaringer. Hæftet indeholder til hver dag i otte dage:
•
•
•
•
BEDEUGENS TID OG RY TME

INDSAMLING

KONTAKT

Tema
Bibelord
Tekst til refleksion over temaet
Forslag til bønner

Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dagene søndag
d. 5. januar til søndag d. 12. januar 2020. Dag 1 er derfor
lig med søndag d. 5. jan., dag 2 svarer til d. 6. jan. og så
fremdeles. Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk.
Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen som anledning til at samle ind til et vigtigt projekt. Se mere
om dette på bagsiden. Nogle af de indsamlede penge
vil blive brugt i andre internationale indsatser samt til
Evangelisk Alliances arbejde i Danmark.
Du er velkommen til at skrive til os på evangeliskalliance@gmail.com. Brevpost sendes til formandens
adresse: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75,
8200 Aarhus. I øvrigt er bestyrelsens medlemmer altid
tilgængelige telefonisk. Kontaktoplysninger findes på
www.evangeliskalliance.dk

PÅ VEJEN HJEM
Af Thomas Bjerg Mikkelsen,
formand for Evangelisk Alliance
Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som kristne er på vej hjem. Vi længes mod den dag, hvor Gud
vil genoprette alt og skabe en ny jord, hvor vi skal
forenes med Gud og hinanden.
Lige nu er vi stadig på vej, men vi er ikke uden
hjemsteder i denne verden. Vi har vores familier, og
vi hører også til et geografisk sted i verden.
Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os
hjemme sammen med kristne brødre og søstre. Her
kan vi tjene og glæde hinanden og skabe et hjem for
mennesker, som oplever sig hjemløse i en verden, der
er præget af ensomhed, sorg og lidelse. Her kan vi erfare, at de kristne er håbets folk, ikke fortvivlelsens.
Det er ikke alle mennesker, som føler sig hjemme
i denne verden. Kirkens mission er at vidne over
hele jorden om Kristus og alt, hvad han lærte. Vi vil
forkynde, at der både er håb her i livet, og at døden
ikke er en endegyldig slutning, men en hjemkomst.
Lad os finde sammen og bede for vores verden,
land og by, og for at andre må slå følge med os på
vejen hjem til den nye jord.
Velkommen til bedeugen 2020!
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JESUS
ER VEJEN

• JOHANNESEVANGELIET 14,1-7

Disciplene blev fyldt af forfærdelse, da Jesus fortalte
dem om sin bortgang. Men det var ubegrundet, for
han gik bort for at gøre en plads rede for dem i Faderens hus. Dér, skulle de være sammen med ham.
Det er altid rart at komme til et sted, hvor man er
ventet. Et sted hvor sengen er redt og maden lavet.
Et sted hvor der er en, som glæder sig til ens selskab.
En sådan bolig har Jesus gjort rede for disciplene og
dem, der tror på ham. Det er ikke blot en midlertidig bolig, men et evigt hjem.
Når man skal hjem, er det godt at kende vejen.
Fordi Thomas og disciplene har lært Jesus at kende,
kender de også vejen hjem. Dermed kender de også
Faderen. Hjemmet er ikke fremmed for hverken disciplene eller os. Det er et sted, vi genkender, fordi vi
kender Jesus. Det giver os en fornemmelse af at høre
til. Men Jesus venter ikke blot i døren. Han kommer
og slår følge med os på livets vej for at føre os hjem
til sig og Faderen.
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BEDEEMNER

Vi takker dig for, at
du gør et hjem rede
for os.
Vi bekender, at vores
hjerter kan fyldes af
forfærdelse og uro,
når troen svigter.
Vi beder om, at du
vil fylde vores hjerter
med tro.
Vi beder for kirken,
at den herhjemme og
overalt i verden må
lede mennesker til
Jesus.
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OVERRASKET
PÅ VEJEN HJEM

• LUK ASEVANGELIET 15,11-32

Både den yngste søn og den ældste søn blev overrasket, da de var på vej hjem den dag. Den yngste søn
blev overvældet af at se sin far komme løbende imod
ham og omfavne ham. Han havde forberedt sin tale;
han ville undskylde, at han havde ødslet formuen
bort. I stedet mødte han sin far, der ødslede med sin
kærlighed. Netop derfor blev den ældste søn fyldt af
vrede og forbitrelse. Han fordømte sin bror for hans
udsvævende livsstil, og han bebrejdede sin far hans
ødsle kærlighed. Han mente ikke selv, at han havde
fået det af faderen, som han havde gjort sig fortjent
til. Derfor ville han ikke gå ind.
I nogle situationer ligner vi den yngste bror, der
afviser Guds kærlighed, fordi vi selv vil skabe os et
hjem og et liv efter vores egne ønsker og ambitioner.
Andre gange ligner vi den ældste bror, når vi mener,
at vi med vores godhed og moralske livsførelse kan
gøre os fortjent til Guds kærlighed. Men for os alle
handler det om at overgive os til den kærlighed,
som Gud ønsker at give os, og gå ind til den fest,
som han alene er vært for.

BEDEEMNER

Vi takker dig, Gud,
fordi du er ødsel med
din kærlighed til os.
Vi bekender, at vi ofte
afviser din kærlighed
eller tror, at vi kan
gøre os fortjent til
den.
Vi beder om, at din
kærlighed til os må
komme til udtryk i
vores liv.
Vi beder for kirken,
at den må være et
sted for både yngstebrødre og ældstebrødre.
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LANGT VÆK
HJEMMEFRA

• JEREMIAS’ BOG 29,4-14

Da Jerusalem blev angrebet af det babyloniske rige,
blev en stor del af befolkningen fjernet fra deres
hjem. De blev landflygtige rundt omkring i Babylonien og måtte leve som en minoritet i en ny kultur med
andre guder. Nogle gjorde oprør, mens andre tog den
nye kultur og de andre guder til sig. Men i sit brev til
de landflygtige skriver profeten Jeremias, at de skal
bygge huse og bosætte sig, plante haver og stifte familie. De skulle søge fremgang for byen og bede til
Gud for den. Gud havde en plan om, at han en dag
ville bringe de landflygtige tilbage til deres hjem.
Som mennesker lever vi i en slags landflygtighed.
Vi blev fordrevet fra vores egentlige hjem i Edens
Have og fra fællesskabet med Gud. Som landflygtige
skal vi hverken tilpasse os kulturen omkring os,
tage afguderne til os eller gøre oprør mod myndighederne. I stedet skal vi søge det bedste for den by,
vi bor i, og de mennesker, der er omkring os. Vi må
bede til Gud for vores by og vores medmennesker. Vi
kan leve med håb og en vished om, at Gud en dag vil
bringe os tilbage til vores rette hjem og til fællesskabet med ham.
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BEDEEMNER

Vi takker dig, Gud,
fordi du har planer
om at bringe os hjem.
Vi bekender, at vi ofte
ikke lever vores liv
efter din vilje.
Vi beder om, at du må
hjælpe os til at stræbe
efter lykke og fremgang for vores by.
Vi beder for de mennesker, som træffer
beslutninger for vores
by og vores land. Må
du give dem kundskab til at lede med
visdom.
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UVENTET
BESØG

• LUK ASEVANGELIET 19,1-10

Noget var anderledes den dag i Jeriko, da Zakæus
gik hjem. Det var ikke de sædvanlige skridt han tog
frem mod indgangen til sit hjem. Jesus så Zakæus
lige midt i hans rodede hverdag med skyld og skam,
og han ville besøge ham.
For mange af os kunne sådan et uventet besøg
skabe mange tanker og bekymringer: Fik jeg ryddet op? Har jeg noget at byde ham? Han skal helst
ikke se ind på kontoret! Jesus ønsker at møde os lige
der, hvor vi er, også i de afkroge af vores liv, hvor der
ligger nullermænd i hjørnerne, eller hvor vi kunne
ønske os, at det skulle have set anderledes ud. Jesus
ser os og vores liv med alt, hvad det rummer på godt
og ondt.
Zakæus’ hjem var forvandlet fra den dag, han
lukkede Jesus ind. Han så sit liv i et nyt perspektiv,
som fik ham til at indrette sit liv anderledes. Jesus
banker også på vores hjertes dør, for han ønsker fællesskab med os.

BEDEEMNER

Vi takker dig, fordi du
ser os og ønsker fællesskab med os.
Vi bekender, at vi alt
for ofte har lukket
vores dør og vores
hjerter for mennesker
i nød.
Vi beder om frimodighed til at lukke dig og
andre mennesker ind
i vores liv.
Vi beder for dem, som
er ensomme, sårbare
og udsatte.
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5

TO
HJEM

• PAULUS’ BREV TIL FILIPPERNE 1,21-24

Man kan ikke bebrejde Paulus det, hvis hans liv var
fyldt af angst og bekymring, da han skrev brevet
til menigheden i Filippi. Han er fængslet og ved
ikke om rettergangen mod ham skal ende med, at
han selv må ende sit liv på jorden som martyr. Men
Paulus er ikke fyldt af angst og bekymring for, om
han skal dø. Tværtimod skriver han, at for ham er
døden en vinding, da det vil betyde, at han da skal
være sammen med Jesus på en konkret og fuldkommen måde. Det er et samvær, som han længes efter.
Samtidig ved han, at bliver han løsladt, kan han
tjene menigheden og hjælpe dem til en større glæde
i troen og stolthed over at høre Jesus til.
Ligesom vi kan længes efter at få overstået en
rejse for at komme hjem til de mennesker, som vi
holder af, kan vi længes efter at komme hjem til fællesskabet med Jesus. Men ved sit eksempel minder
Paulus os om, at livet ikke blot er en rejse, der skal
overstås. Med det liv vi lever her på jorden blandt
andre mennesker, er vi sat til at tjene dem med glæde i troen på Jesus.
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BEDEEMNER

Vi takker dig, Gud,
at du har sejret over
døden.
Vi bekender for dig, at
livets modgang nogle
gange tager glæden i
troen fra os.
Vi beder om, at vi må
tjene hinanden, så vi
sammen kan glæde
os i troen på dig.
Vi beder for dem, som
er forfulgt og sidder
fængslet, fordi de tror
på dig.
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FYLDT
TIL OVERFLOD

• JOHANNESEVANGELIET 4,1-30

»Der er noget, der mangler.« De fleste kender til en
sådan følelse af tomhed. En længsel og tørst efter
noget, som vi måske ikke engang kan sætte ord på.
Kvinden ved brønden mærkede den fysiske tørst
og gik ud til brønden for at stille dette basale behov, men hun kendte også en dybere tørst. Da hun
mødte Jesus, pegede han på de steder i hendes liv,
hvor hun erfarede tomheden. Han kendte til de områder i hendes liv, hvor hun var plaget, men vidste
også, hvordan hun forsøgte at dulme den smerte,
hun oplevede. Hun længtes efter kærlighed og
opdagede, at den eneste, der kunne møde hendes
længsel og fylde tomheden, var Jesus. Hun fandt i
Jesus en kilde, som fyldte hende op, og hun blev selv
en kilde med levende vand for byens indbyggere, da
hun vendte hjem til sin by og fortalte om sit møde
med Jesus .

BEDEEMNER

Vi takker dig, fordi du
er det levende vand,
der fylder os.
Vi bekender, at vi
forsøger at fylde tomheden på vores egen
måde fremfor at lade
os fylde af dig.
Vi beder om, at du må
være kilden i os, der
vælder med vand til
evigt liv.
Vi beder for enhver,
som tror på dig, at
de må sprede håb
og kærlighed i deres
hjem og på deres arbejdsplads.
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DET KRISTNE
FÆLLESSKAB
SOM ET HJEM

• MARKUSEVANGELIET 2,13-17

Tolderen Levi blev inviteret til at følge Jesus og være
hans discipel. Han blev inviteret ind i en broget flok
af mennesker, der også havde valgt at følge Jesus.
Denne flok var på mange måder samfundets udstødte, dem, som andre så ned på. Hos Jesus blev
der skabt et fællesskab for dem, som andre så skævt
til, hvor de kunne føle sig hjemme. Omkring ham
var der plads til de uperfekte, sårbare og syndige
mennesker. Her kunne alle dem, som ikke havde
nok i sig selv, vide sig inkluderet.
Det kristne fællesskab kan hurtigt blive en forsamling af mennesker, der umiddelbart har styr på
livet og troen. Da bliver det et ekskluderende fællesskab, som ikke formår at rumme dem, som på den
ene eller anden måde har trådt ved siden af. Vi må
til enhver tid spørge os selv, om det kristne fællesskab, vi er en del af, afspejler fællesskabet omkring
Jesus, og hvordan vi som hans disciple kan inspirere andre til at følge ham.
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BEDEEMNER

Vi takker dig, fordi du
inviterer uperfekte
mennesker med på
trosvandringen.
Vi bekender, at vores
fællesskab ofte ikke
er et inkluderende
fællesskab.
Vi beder om, at din
kirke ikke må være
splittet, men at vi
må være ét i troen på
Kristus.
Vi beder for alle, der
er syge eller lever med
et handicap. Hjælp os
med at opfylde deres
behov for fællesskab
og nærhed.
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ENDELIG
HJEMME

• JOHANNES’ ÅBENBARING 21,1-4

Det kan nogle gange være svært at begribe, at vi har
et hjem, der venter os på den nye jord. Det beskrives
som et sted, hvor synden og smerten er hørt op. Vi
kan i mørke tider længes efter, at dette en dag kommer til at ske. Men i virkeligheden er det ikke fraværet af det onde, som gør den nye jord til hjem for os.
På den nye jord vil Gud selv være til stede, og han
vil bo hos os mennesker. Ikke som på templets tid,
hvor Guds nærvær måtte adskilles fra menneskene i
templets allerinderste. Han vil heller ikke blot være
åndeligt til stede. Gud vil på den nye jord være til
stede på en konkret og fysisk måde. Bibelen fortæller, at byen ikke har »brug for sol eller måne til at
skinne i den, for Guds herlighed oplyser den« (Joh
Åb 21,23). Gud vil en dag gøre alting nyt, og det vil
blive et hjem for os. Det bliver et hjem, som intet
andet hjem, vi har oplevet eller kendt til. For hvor
Gud er, dér er vores sande hjem.
Han har lovet at gå med og lede os, også når vejen
er vanskelig at gå, så vi en dag kan stå sammen på
den nye jord og sige: »Endelig hjemme!«

BEDEEMNER

Vi takker dig for håbet om, at vi en dag
skal være sammen
med dig.
Vi bekender, at vi ikke
altid brænder for at
lede andre mennesker til dig.
Vi beder for alle, der
søger efter dig. Slå
du følge med dem på
vejen.
Vi beder for det kirkelige børne- og ungdomsarbejde. Led du
en ny generation på
rejsen til vores endelige hjem.
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EVANGELISK ALLIANCE
ET INSPIRATIONSNETVÆRK
Evangelisk Alliance ønsker at kalde kristne til
bøn for samfundet, kirken og kristen verdensmission. Hver måned
kan du finde inspiration
til bøn på facebooksiden
»Skal vi stå sammen og
bede for Danmark?«. Du
kan også få det månedlige bedetema ved at følge
Evangelisk Alliance i Danmark på Instagram.

Hold dig orienteret
via hjemmesiden og
Facebook om temadage
i Evangelisk Alliances
regi, bedeugen og andre
initiativer og aktiviteter,
både nationalt og internationalt.
På hjemmesiden
www.evangeliskalliance.
dk kan du blandt meget
andet finde information
om Lausanne-bevægel-

sen og Evangelisk Alliance i Europa og verden.
På Facebook kan du få
løbende opdateringer fra
Evangelisk Alliance. Siden hedder »Evangelisk
Alliance – Danmark«.
Evangelisk Alliances
nyhedsbrev udkommer
månedligt. Du kan tilmelde dig på Evangelisk
Alliances hjemmeside
eller via Facebook.

EN DEL AF ET GLOBALT NETVÆRK
Evangelisk Alliance er et bredt forgrenet fællesskab, der i alt tæller ca.
500 mio. kristne over det meste af verden. Evangelisk Alliance er i løbende kontakt med både det europæiske netværk European Evangelical
Alliance (EEA) og det globale netværk World Evangelical Alliance (WEA).
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World Evangelical Alliances (WEA) Statement of Faith (tros
erklæring) fra 2001 bringes her i en dansk oversættelse.

VI TROR
At Bibelen, Den Hellige Skrift, oprindeligt er givet af Gud;
at den er guddommelig inspireret, ufejlbarlig, helt pålidelig;
og den øverste autoritet i alle spørgsmål om tro og liv.
På én Gud, som har været fra evighed i tre personer,
Fader, Søn og Helligånd.
På vor Herre Jesus Kristus, Gud trådt frem i menneskelig skikkelse,
født af en jomfru, hans syndfrie menneskeliv, hans guddommelige
undergerninger, hans stedfortrædende og forsonende død, hans
legemlige opstandelse, hans himmelfart, hans forbøn hos Faderen
og hans personlige genkomst i kraft og herlighed.
På frelse for fortabte og syndige mennesker gennem
vor Herre Jesu Kristi lidelse og død ved tro, uden gerninger,
og på genfødelse ved Helligånden.
På Helligeånden, som tager bolig i den troende og gør det muligt at
leve et helligt liv, at vidne og arbejde for Herren Jesus Kristus.
På Åndens enhed af alle sandt troende, og på kirken, Kristi legeme.
På opstandelsen for både de frelste og de fortabte; de, der er frelst
til opstandelse til liv, de, der er fortabt til opstandelse til fortabelse.
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INDSAMLING
Sri Lanka blev påskedag
i 2019 ramt af i alt otte
terrorangreb rettet mod
kirker og hoteller i og
omkring hovedstaden
Colombo og i byen Batticaloa. Angrebet var
et forsøg på at ramme
vestlige værdier ved
blandt andet at angribe
lokale kristne. 253 blev
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dræbt og flere hundreder såret.
I de efterfølgende
dage formidlede Evangelisk Alliance i Danmark økonomisk støtte
til de mange fattige ofre
ved den evangeliske
kirke i Batticaloa.
Siden angrebet har
Evangelisk Alliance

været i dialog med søsterorganisationen på
Sri Lanka om, hvordan
vi bedst kan støtte dem
i kampen for at forebygge nye angreb. En
af de vigtige konstateringer i den forbindelse
er, at det rent faktisk
er muligt at forebygge
kommende angreb. »For

når noget er planlagt,
kan det også forebygges«, skriver en leder fra
kirken.
World Evangelical
Alliance udsendte den
5. maj en analyse af de
kristnes situation på
Sri Lanka. Historisk set
er det mest nationalistiske buddhister, der

har udsat det kristne
mindretal for vold og
forfølgelse. Terrorangrebet påskemorgen
viste med al tydelighed,
at de kristne nu også er
sat under pres fra den
front, der udgøres af
militante muslimer.
Derfor vil årets indsamling i år gå til at

skabe forbedret sikkerhed for kirkerne på Sri
Lanka.
Formand for Evangelisk Alliance i Danmark,
Thomas Bjerg Mikkelsen, håber, at mange
kan se det meningsfulde i at støtte et forebyggende arbejde:

Efter terrorangrebet påskedag fik jeg tilsendt en
rapport om ofrenes situation. Det var meget bevægende at læse om konkrete mennesker og familier, som
har fået livet revet i stykker på grund af en meningsløs terrorhandling. Risikoen for nye angreb er desværre høj, og
derfor virker det meget meningsfuldt at samle penge ind
til en forebyggende indsats.

MobilePay: 50749
Konto: 9337 – 2075302331
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