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Forvent mere af Gud!

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

    Når jeg læser dette vers, bliver jeg mindet om Guds grænselsøse storhed, men jeg fornemmer også, at Gud vil 
mere end det. For verset rummer en invitation til os alle. Han siger til os: ”Min kraft er så stor, at jeg kan gøre langt, 
langt mere end det vildeste, du kan bede om, og jeg kan også gøre langt, langt større ting end det største, du kan 
forestille dig. Men min grænseløse kraft bor og virker i dig. Derfor spørger jeg dig: Må jeg få lov til at demonstrere 
dette i dit liv? Må min kraft få plads til at virke sådanne store ting igennem dig?” 

    Tænk på den største bøn, som du kan få dig selv til at bede, eller på den største og vildeste drøm for dit liv, som du 
overhovedet kan forestille dig. Igennem ovenstående vers erklærer Gud, at dine vildeste drømme og dine største 
bønner er for små til ham. Han vil gøre langt mere end det største, du kan forestille dig. Tænk fx på Es 55,9: ”for så 
højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.” Han siger: ”Forvent
mere af mig! Drøm stort … men lad dig ikke begrænse af dine begrænsninger. For jeg vil gøre endnu vildere ting 
igennem dig … . 

Bor nu i Assentoft (lidt uden for Randers)

   I forhold til mine ord om Guds grænseløse storhed vil det nok
synes som en lille ting, når jeg her skriver, at vi er flyttet fra 
Aalborg og nu bor i Assentoft, lidt uden for Randers. Men det er
stort og godt for os. Vores primære formål med flytningen var at
komme tættere på min (Peters) familie og det har vi allerede 
smagt frugterne af. Vi ser langt mere til familien og vores børn
nyder også at være mere sammen med deres fætre og kusiner. 
Vi har også mange gode venner i Randers, som glæder sig over, at
vi er flyttet tilbage – efter næsten seks år i Aalborg. På den anden
side er der nu mange gode venner i Aalborg, som vi kommer til at
savne, men heldigvis er Aalborg ikke mere end 75 km væk. 

    Når jeg standser op og reflekterer over, hvorfor Gud sendte os 6 år til Aalborg, er der primært en grund som 
overskygger alle andre. Guds formål var ikke, at vi skulle gøre en masse for Aalborg (hvilket jeg først troede, da vi 
flyttede dertil), men at Aalborg og særligt byens skønne præstefællesskab skulle gøre noget for os. Igennem en 
længere proces vidste Gud mig nemlig, at han havde placeret os i Aalborg, så vi ville komme under den åndelige 
paraply af beskyttelse, som Gud havde etableret igennem kirkernes forsoning og enhed. Det var ud fra dette 
beskyttede sted, hvor vi var skærmet fra rigtig mange dæmoniske angreb, at Gud ville rejse op den tjeneste for hele 
landet, som vi har nu. Således ser vi også nu, at det var mens vi boede i Aalborg, at de fleste af vores bøger om bøn 
blev udgivet og spredt ud til landets forbedere. Det var også mens vi boede i Aalborg, at Peters tjeneste med at 
undervise om bøn virkelig eksploderede og nåede ud til en lang række af landets byer. Det var også mens vi boede i 
Aalborg, at en række andre ting skete. Fx kom Peter ind i ledelsen for bedehus Danmark (2012), og han startede selv 
bevægelsen Faste for Danmark nogle år senere (2015). 

   Derfor var det selvfølgelig en af mine primære bekymringer, når vi nu valgte at flytte tilbage til Randers, om vi 
fortsat ville opleve den samme grad af beskyttelse. Jeg bragte det frem for Gud mange gange: ”Er vores tjeneste for 
Danmark nu klar til at vokse og blomstre udenfor denne åndelige paraply af beskyttelse?” Gud svarede ikke direkte, 
men jeg blev mindet om, at der var kommet mere og mere forbøn for vores tjeneste i takt med, at Gud havde knyttet
os sammen med en lang række forbedere (især igennem Faste for Danmark). Men ville denne forbøn være nok til at 
etablere en ny paraply af åndelig beskyttelse over os? Det måtte tiden jo vise. På nuværende tidspunkt har vi ikke 



noget klart svar, men vi oplever dog, at Gud taler igennem andre forbedere, som fortæller os, at vi har brug for mere 
forbøn … hvis vi vil have mere gennemslagskraft og myndighed i vores tjeneste for Danmark. 

Stævne om Helligånden på Pottemagerens Hus 

    Som de fleste af jer ved, var der en kendt kristen evangelist og bønneleder, som er faldet i synd, og det ramte mig 
rigtig hårdt, da jeg hørte om det. Efter at jeg havde sørget og bedt for hele situationen, valgte jeg at tage kontakt til 
Pottemagerens Hus, så jeg kunne støtte og hjælpe dem. Mit primære ønske var at komme derned og bede for stedet,
så jeg på Guds vegne kunne bede imod fjendens planer om at knuse dette bønnehus. Men igennem min kontakt med
bestyrelsen og ledelsen på stedet, endte det i stedet med, at mit besøg på stedet blev udvidet til også at indeholde et
bønne stævne med temaet ”Helligåndens virke” fra d. 14 til d. 17 september. Det blev et af de bedste og mest 
salvede seminarer, som jeg nogensinde har afholdt, fordi Ånden var så mærkbart til stede. På grund af Åndens 
godhed og livgivende kraft var der en helt anden atmosfære af håb og tro på stedet ved min afrejse d. 17 i forhold til 
den atmosfære, som jeg oplevede ved min ankomst d. 14. Dette skyldes som sagt ikke mig, men Helligånden. 
Desuden ved jeg, at der er rigtig mange mennesker, som har bedt for stedet og for mine dage dernede. 

    Et par dage før jeg tog derned var der en moden gruppe forbedere, som lagde hænder på mig og bad for mit 
forestående besøg på Pottemagerens Hus. En af forbederne bad en bøn med stor salvelse, som virkelig ramte mig og 
som føltes som et profetisk ord fra Gud. Hun erklærede, at mit besøg på stedet ville være starten på noget nyt, hvor 
jeg som bønneleder for landet vil opleve en langt større salvelse og myndighed. Med andre ord ville mit besøg 
dernede være som en forsmag på den stærke tjeneste, som Gud vil give mig i forhold til Danmark. 

Gud gav Jofrid en elcykel :-) 

    Vi har oplevet Guds godhed og trofasthed på mange måder igennem de sidste par
måneder, hvor vi har flyttet til Randers-området. En af de skønneste historier er den
om el-cyklen, som min kone fik. Hun havde allerede fået et arbejde i Randers 
midtby, da Gud ledte os til at bo i et hus i Assentoft, som altså lå lidt over 10 km fra 
hendes arbejdsplads. Derfor begyndte hun at ønske sig en el-cykel og vi håbede, at 
vi kunne få penge til at købe den. Men der var så mange huller, der skulle fyldes i 
vores økonomi, at selv om hun nu tjente penge, så forsvandt det hele ned i et sort 
hul :-). Men ved en kvindekonference, som hun deltog i, hvor temaet var Guds 
faderhjerte, var der en taler, som talte om hendes el cykel. Jofrid lukkede øjnene og 
sendte et suk op til Gud. Med tanken: ”Hvis du har lyst til at vise mig, at du elsker 
mig og at du er med i vores skridt med at flytte til Randers, så må du meget gerne 
give mig en el cykel.” Allerede næste dag fik vi en sms fra en af vores støtter, som 
sagde, at Gud havde lagt på hendes hjerte, at hun skulle give Jofrid en el cykel. 
Wow! Gud er virkelig god!     

Bønneemner: 

- Tak til Gud for hans godhed og trofasthed i hele vores flytning!!
- Bed specielt for børnene, at Gud må velsigne dem med mange gode venner. 
- At Gud må åbne døren for et nyt hus, vi kan leje i Assentoft, når vores nuværende lejemål slutter marts 2018.
- At Gud må oprejse endnu mere forbøn for vores tjeneste, så vi kan få styrke, salvelse og gennemslagskraft. 
- Bed for beskyttelse og velsignelse over vores økonomi! 

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