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Fødselsveer!  
    1 Joh 5,4a: ”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden,” 

    Bibelen lover os, at ALT, hvad der er ”født af Gud” overvinder verden 

og derfor har vi let ved at forestille os, at kraften fra Gud fungerer som 

en mægtig, uovervindelig styrke, der affejer al modstand. Men sådan er 

virkeligheden ikke. Det koster i bogstaveligste forstand blod, sved og 

tårer at føde et barn. Det forstår alle, som har oplevet en fødsel. Derfor 

rummer verset fra 1 Joh 5,4 faktisk to vidt forskellige budskaber. På den 

ene side kalder den os til at forfølge de ting, som har sit udspring i Guds 

hjerte og den lover os klart og tydeligt, at hvis vi virkelig giver Gud plads 

til at ”føde” nye ting ind i verden igennem os, så vil det altid føre til sejr og gennembrud. Men på den anden side 

signalerer ordvalget ”født af Gud”, at vi ofte skal igennem en lang og smertefuld fødsel, før vi kan opleve den sejr, som 

Gud har lovet os.  

De, der sår under tårer … (Sl 126,5a) 

   De sidste par måneder har været fyldt med en del forskellige frustrationer. Ja, der har faktisk været en lille måneds tid, 

hvor vi (specielt Peter) alvorligt har overvejet at lægge tjenesten med bøn på hylden. Efter mange år med enten delvis 

eller fuldtids ulønnet tjeneste for Gud, hvor vi desværre har oplevet flere skuffelser end bønnesvar på det økonomiske 

område, så skete der pludselig noget i mit (dvs. Peters) hjerte, mens jeg sad til en bryllupsfest i Norge. Vi skulle synge en 

fælles sang af Grundtvig, som indledes med et udsagn om ”Guds godhed”. Mens jeg sang denne linie, skete der et eller 

andet inde i mit hjerte. Det var som om nogen stak hul på en dybtliggende byld af skuffelser. Jeg begyndte at græde, og da 

der kort efter var en længere pause i festen, gik jeg en lang tur alene, hvor jeg græd og hulkede en stor del af tiden. 

Pludselig var jeg i kontakt med smerten fra en lang række forskellige skuffelser, som jeg aldrig før havde mærket så 

intenst. Det var meget levende og det var starten på en periode på flere uger, hvor jeg konstant følte mig nedtrykt og hvor 

de fleste bønnetider blot medførte endnu mere hulken.  

    Igennem denne proces blev det nødvendigt for mig at stille to klare krav til Gud, hvis jeg skulle fortsætte med tjenesten. 

Jeg krævede for det første, at han bekræftede min tjeneste på bønnens område så klart, at jeg kunne være helt sikker på, 

at han billedlig talt var med i båden. Med andre ord, at bønnetjenesten ikke blot var og er min personlige drøm, men at 

det i virkeligheden var og er hans drøm, som han vil udleve igennem mig. Det andet, jeg krævede af ham, var en tydelig 

forbedring af vores økonomi.    

… skal høste med jubel (Sl 126,5b) 

    Heldigvis hørte Gud mine råb og mine tårer, og han er begyndt at trøste mit hjerte. For de 

næste tre uger indeholdt en række fantastiske opmuntringer. Et par dage efter brylluppet 

blev jeg inviteret ud af at spise af to modne kristne. Deres mål var at opmuntre mig og de 

gav mig hver 500 kr. + bad for mig i længere tid. Dagen efter kom vi hjem til Danmark, hvor 

der pludselig lå 500 kr. i vores postkasse (hvilket ikke er sket før i vores tid i Aalborg). Fem 

dage efter var jeg til et ledermøde med Bedehus Danmark, hvor jeg delte lidt om min kamp. 

De bad for mig med tårer og gav os efterfølgende en gave på 5000 kr. Desuden fik de nogle 

ord til mig, som virkelig bekræftede et ord, Gud havde talt tidligere. Siden da har vi fået 

5000 kr. fra en person, vi ikke kender og Jofrid har fået 15800 kr. tilbage i skat. Hun har 

desuden fået den perfekte mængde arbejde for hendes sommerferie og for tiden frem mod 

hendes studiestart (modsat forrige år, hvor hun slet ikke fik noget).  



Jofrid skal studere til pædagog: 

     Efter lang tids overvejelser frem og tilbage har Jofrid nu valgt, hvad hun skal studere. Med start d. 2 september skal hun 

i gang med at studere til pædagog i Aalborg. Hun bliver helt sikkert en fantastisk dygtig pædagog, men tiden vil vise, hvad 

hun helt konkret kommer til at bruge det til. Rent økonomisk betyder hendes studiestart, at hun fremover kun vil få en SU 

i indtægt, hvilket er mindre end det, hun har fået som tilkaldevikar. Derfor har det også været ekstra vigtigt for os at 

opleve Guds godhed på det sidste, når vi kommer til at have endnu mere brug for den i de kommende år.   

Englevagt 2013: 

    Aalborg er kendt for at afholde Nord Europas største karneval og denne fest 

medfører en masse negative ting for byen. Men siden 2011 har byens kristne gået 

sammen om at være ”englevagt” for byen på denne dag. Således har over 100 

unge hvert år gået ud på gaderne for at bede, dele vand ud, beskytte de svare og 

hjælpe de nødlidende. Blandt de 120 kristne, som deltog i år, var der 9, som skulle 

varetage et dække af forbøn for hele arrangementet. Peter havde i år fået 

ansvaret for at lede denne gruppe. Der skulle være forbøn fra kl. 9 til kl. 20 (ca.) i 

en centralt placeret kirke, og Peter havde klargjort bønnelokalet med en masse 

kreative opstillinger – ud fra de ideer, Gud gav ham.  

    Helligånden var mærkbart tilstede hele dagen, og han gjorde det til en meget størk dag i forbøn. Jeg (Peter) har 

efterfølgende fået en masse positive tilbagemeldinger både fra de andre forbedere og fra de andre englevagt folk. Et stort 

plus ved hele oplevelsen var, at jeg fik rigtig god kontakt med en række af bønnens forbedere fra nogle af de andre 

menigheder i byen, og jeg håber, at disse relationer kan blive en indgang til at samle byens forbedere en gang i fremtiden.  

Bønneemner:  

- Tak til Gud for hans mærkbare godhed og for hans mange gaver! 

- At Gud må give endnu flere åbne døre for vores bønnetjeneste! 

- Hjælp til Jofrid på studierne + en ny tablet/bærbar og en elektrisk cykel.  

- Guds velsignelse over vores forlag på alle områder. 

- At Guds ledelse over vores liv og tjeneste må blive endnu mere klar! 

- En ny bil til familien, da den gamle skal skrottes. 

- At Gud må forøge antallet af medlemmer i vores klub100 

- En ny generation af forbedere i Danmark må melde sig på banen! 

 

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er! 
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