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“Her er jeg, 
send mig!” 
(Es 6,8)

Bøn i livet



Jeg tjener –
fordi jeg er 
grebet…

Esajas: ”Så jeg Herren sidde på en 
højt ophøjet trone, og hans slæb 
fyldte templet…” (Es 6,1)



“Fordi jeg selv er grebet 
af Kristus Jesus” 
(Fil 3,12)

“Hvor er dit ord sødt for min gane, 
sødere end honning i min mund.” 
(Sl 119,103)

“Luk munden op, så skal 
jeg fylde den.” 
(Sl 81,11)



Gør mig til velsignelse… 
Brug mig i dag…

“Du skal være en 
velsignelse.”
(1 Mos 12,2)



Gud, hjælp mig



Jeg tiltrækkes 
af troen…

Gud, gør mig til en fødselshjælper



“Herren sagde til Abram: ‘Forlad 
dit land og din slægt og din fars 
hus, og drag til det land, jeg vil 
vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort 
folk og velsigne dig. Jeg vil gøre 
dit navn stort, og du skal være en 
velsignelse. ” 
(1 Mos 12,1-2)

Gud, jeg vil dit kald



Skal jeg læse 
teologi?

”Men I er en 
udvalgt slægt, et 
kongeligt 
præsteskab, et 
helligt folk, et 
ejendomsfolk, for at 
I skal forkynde hans 
guddomsmagt, han 
som kaldte jer ud af 
mørket til sit 
underfulde lys.” 
(1 Pet 2,9-10)



Når jeg 
bliver 40, 
vil jeg 
skrive en 
bog…



Langt ud over, hvad jeg havde forestillet mig…



Gud, lad der være 
100 personer, der 
kommer på siden på 
én dag…
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”Ham, som formår med sin kraft, der 
virker i os, at gøre langt ud over alt, 
hvad vi beder om eller forstår.”
(Ef 3,20)

Det er ikke mig, der 
velsigner DIN plan, 
det er dig, som er 
en del af min plan.



Det er ikke mig, der 
velsigner DIN plan, 
det er dig, som er 
en del af min plan.

DIG

”Jeg takker dig, 
fordi jeg er 
underfuldt 
skabt, 
underfulde er 
dine gerninger, 
jeg ved det fuldt 
ud!”
(Sl 139,14)

”For hans værk 
er vi, skabt i 
Kristus Jesus til 
gode gerninger, 
som Gud forud 
har lagt til rette 
for os at vandre 
i.”
(Ef 2,10)



Gud, skal jeg fortsætte 
med det her?

August 2016 -
April 2019



Gud, skal jeg fortsætte 
med det her?

August 2016 -
April 2019

DU SKAL STOPPE 
MED ADVENTNYT
Og du skal ringe til 
Thomas i dag



Gud, hvad skal jeg 
nu bruge min energi 
på?



Gud… skal jeg 
sige ja eller nej til 
at spille til 
julekoncerterne?



Bed
Bed

Bed

Gør det, som 
ligger lige for… 
det som finder 
genklang i dit 
hjerte

Bed

Bed

Bed

Bed

Bed

Bed



Gud har ikke projekter…

Gud elsker



Gør andre glade!
Bed
Del

Giv

”For husk, at den, der sår 
sparsomt, skal også høste 
sparsomt, og den, der sår rigeligt, 
skal også høste rigeligt.”

”Gud elsker en glad giver. Gud 
magter at give jer al nåde i rigt 
mål, så I altid i alle måder har nok 
af alt og endda overflod til at 
gøre godt.” 

(1 Kor 9,6-9)



Bare at være der…



16. juli, DK, side 29



Var det Gud…?



Gud, hvad skal
jeg skrive?

”Hans plan og min skrøbelighed”



Bed den enkle bøn… lad mig være i din plan i dag…

i tillid til, at han leder dig!

”Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt 
ud over alt, hvad vi beder om eller forstår.” (Ef 3,20)



Hav olie i lampen 
imens du venter 
på brudgommen.

Brug de evner, 
som Gud har 
givet dig.

Gør godt imod 
andre.

(Matt 25)



Del din historie…

… en historie om 
ham!



Del din historie…
”Høsten er stor, men 

arbejderne få. Bed derfor 
høstens herre om at sende 
arbejdere ud til sin høst.” 

Matt 9,37-38

Jesus, her er 
jeg, send mig
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