Menighedsbøn

Almægtige, evige Gud, himmelske Far, vi takker dig, fordi du har elsket verden så højt, at du
gav din eneste Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv.
Vi beder i Jesu navn: Velsign os i vores dagligdag og hjælp os til at vandre i de gode
gerninger, som du har lagt til rette for os. Giv os kærlighed og tålmodighed. Velsign
ægteskaber og familieliv.
Vi beder dig for de syge og for dem, der bærer på sorg, at de må erfare, at du er sammen
med dem i deres nød og smerte. Vi beder for alle ensomme, fattige og undertrykte, og for
dem, der lider på grund af krig. Vi beder for alle, der er forfulgt for dit navns skyld.
Vi beder særligt for det ukrainske folk i denne vanskelige og uforudsigelige situation, som
Ukraine står i. Vær du trøst og hjælp midt i sorgen og frustrationer. Vi beder om, at du må
skænke fred, og at du vil give visdom til verdens ledere.
Vi beder dig for Luthersk Mission. Giv nåde og visdom til Landsstyrelsen, Afdelingsstyrelsen,
prædikanter og andre ledere. Vi beder om din velsignelse over LM-Kirken Vestbornholm. Vi
beder for alt dit riges arbejde her på øen.
Vi takker dig for de mange muligheder, du giver os for at forkynde evangeliet. Velsign de
kristne skoler, særligt Peterskolen og Davidskolen, vores efterskoler og højskole.
Lad dit evangelium nå ud til alle på jorden. Velsign alle LMs missionærer. Vi beder for:
Ruth og Philip Bach-Svendsen i Tanzania, samt for Anders.
Velsign dem i deres liv og arbejde.
Vi beder i dag for: (her nævnes bedeemner som måtte være kommet frem indledningsvis).
Hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland. Velsign den kongelige familie, vore
lovgivere og al øvrighed. Giv dem indsigt og visdom og vilje til at følge dit ord.
Vi beder om fred for Jerusalem. Vi beder for dit folk, Israel, at de snart må komme til at
kende dig som deres Messias.
Vi vil prise og ophøje dig.
Vi vil løfte vore hoveder, i forvisning om, at vores forløsning nærmer sig.
Kom, Herre Jesus, kom snart! Amen.
Vi vil sammen bede: Vor Fader, du som er i Himlene.
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget, magten og æren i evighed.
Amen.
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