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“Du skal være 
en velsignelse” 

1 Mos 12,2



Tillid til Gud 
vedrørende mig…

… og jeg beder for 
dig…



Lykkelig giver…

“Det er saligere at give end at få.” 
ApG 20,35

Giv din forbøn



Jeg giver dig…
• Min opmærksomhed…
• Min tid…
• Min bøn…



Gud, brug mig i 
din plan i dag
Jeg kommer med tomme
hænder… 

“Giv, så skal der gives jer”
Luk 6,38



Studerende…

“I har fået det for intet, 
giv det for intet.”

Matt 10,8

… Makker med Gud…



BRØD – del det!
Luk 11,5-13 1 Kong 17,13-14 Joh 6,9
Til en ven… Til en profet… Til Jesus…

”JEG ER LIVETS BRØD”

Joh 6,48



Giv det videre…

“Gå hjem til dine egne, og fortæl dem
om alt det, Herren har gjort mod dig, 
og at han har forbarmet sig over dig.” 

Mark 5,19



Nyt fokus…
gennem bøn

Et forandret hjerte…
“Lad jer forvandle, ved at sindet
fornyes, så I kan skønne hvad der er
Guds vilje”
Rom 12,2



Hvad skal jeg 
bede for?
“Og også Ånden kommer os
til hjælp i vor skrøbelighed. 
For hvordan vi skal bede, og
hvad vi skal bede om, ved vi 
ikke. Men Ånden selv går i
forbøn for os med 
uudsigelige sukke, og han, 
der ransager hjerterne, ved, 
hvad Ånden vil, for den går i
forbøn for de hellige efter
Guds vilje.”
Rom 8,26-27



Bliv ved med 
at bede

Samuel
“Jeg vil da heller aldrig begå den 
synd mod Herren at holde op med 
at gå i forbøn for jer.”
1 Sam 12,23



Forbøn – og der 
sker noget i dit liv

Job
“Da Job gik i forbøn for sine 
venner, vendte Herren hans
skæbne og gav ham dobbelt så
meget, som han før havde
haft.”
Job 42,10



Jesus sagde: ”Elsk jeres fjender og 
bed for dem, der forfølger jer.” Matt 5,44



Guds fulde rustning

“… vær stærke i Herren og i hans 
mægtige styrke.
Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan 
holde stand mod Djævelens snigløb.

… Under stadig bøn og anråbelse skal I 
altid bede i Ånden og holde jer vågne til 
det og altid være udholdende i forbøn 
for alle de hellige.”
Ef 6,10-11.18



Forbønnens mand… ”Derfor har vi heller 
ikke, siden den dag vi 
hørte om det, holdt op 
med at bede for jer.”
Kol 1,9

PAULUS

”Kan jeg heller 
ikke holde op 
med at takke for 
jer, når jeg 
nævner jer i mine 
bønner.” Ef 1,16

”Jeg formaner jer, 
brødre, ved vor Herre 
Jesus Kristus og ved 
Åndens kærlighed, til at 
kæmpe sammen med 
mig i jeres bønner for 
mig til Gud.”
Rom 15,30



Paulus’ forbønner

“Jeg beder om, at vor Herre Jesu 
Kristi Gud, herlighedens fader, vil
give jer visdoms og åbenbarings
ånd til at erkende ham, med jeres
hjertes øjne oplyst, så I forstår, til
hvilket håb, han kaldte jer…” Ef
1,17-18

”Bed også for os om, at 
Gud vil åbne os en dør 
for ordet, så vi kan 
forkynde Kristus-
hemmeligheden, som 
jeg sidder i fængsel for.” 
Kol 4,3
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