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Herre Gud Fader, du som har skabt hvert eneste menneske i kærlighed og til 
fællesskab med dig. Du har selv sagt i dit ord, at du vil, at ingen skal gå 
fortabt, men at alle skal nå til omvendelse og tro på dig. Vi beder dig frimodigt 
om at din vilje må ske med det danske folk. Herre, tænd et lys i os, der 
brænder så stærkt, så mennesker omkring os må se, hvem du er og lære dig 
at kende, som en nådig og barmhjertig Fader. Vi beder om, at vi må få lov at 
være den gnist, der ved din Helligånd sætter Danmark i brand, så tusinder, ja 
titusinder kommer til tro på dig. 
 
Herre Jesus, tak at du har gjort alt til frelse for os. Tak, at du er død for mine 
synder og opstået til liv og evig glæde. Hvilken forunderlig gave, at du har 
gjort alt til frelse og evigt liv for mig. Kom du nu og slå følge med os. Hjælp os 
til at ligne dig, lære af dig, følge dig.  
Lad os gå på de veje, som du ved at bedst for os og som fører os hen til dem, 
der endnu ikke er kommet til tro på dig. Måske betyder det at vi må tænke nyt 
og være kristen og være menighed på en ny måde. Måske betyder det at vi 
må bryde op, for at kunne være der, hvor du ønsker vi skal være. Eller måske 
giver du os et fornyet kald til at tjene, virke og være netop der hvor vi bor og 
se vores nabo og næste på en ny måde, med dine øjne. Herre, du ved det 
bedst, giv os et åbent sind og et åbent hjerte for, hvor du leder os hen. 
 
Herre Helligånd, skab du et nyt og styrket fællesskab i Guds kirke i Danmark. 
Lad os være fælles om at give Jesus videre, for alene formår vi så lidt. Vi 
beder særligt for de egne af landet, hvor der kun er få kristne. Giv dem 
frimodighed og udholdenhed. Hjælp os til altid at hente vores styrke hos Gud 
og være stærke i Herrens kraft. Giv os tålmodighed. Giv os trofasthed i 
bønnen.  
Stands os, når vi slår os til tåls med flotte ord og de rigtige holdninger, men 
send os i stedet ud, så Guds mission i Danmark bliver til handling og ikke 
bare snak. Giv os visdom og vilje til at gå bud for dig. 
 
Hellige treenige Gud, forbarm dig over os. 
Amen 


