Hjemmekirke Sula Frikirke 15. mars 2020
Bønn - Be en kort bønn til innledning. For eksempel:
Kjære Gud – takk at du er her sammen med oss, og vil møte oss når vi nå skal ha gudstjeneste hjemme. Åpne vårt
hjerte for deg nå!

Lovsang – 2-3 sanger
Bruk denne linken, og du får opp sanger du kan spille av i Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/35QNngQ1xUurgiXR0VTqLG?si=5wH7QRPfQ0KNZrYlDNEXxw

Takkeoffer
Som vanlig gir vi halvparten av takkeofferet vårt ut til gode formål, og denne søndagen gir vi til et Frikirkeprosjet
som gir Humanitær hjelp til nye troende i midtøsten. Dere kan lese mer om prosjektet her:
https://gi.frikirken.no/formal/fundraising_cause/18088.
Takkeofferet gis denne søndagen kun på VIPPS (23927)

Forkynnelse
Pastor Geir taler denne uka. Dere finner talen på vår nettside, i podcast apper, Spotify etc.

Bønn
•
•
•
•
•
•
•

Be for alle som er syke i verden – om helbredelse.
Be om at smitten skal gå tilbake og at viruset forsvinne.
Be Guds beskyttelse over landet og verden.
Be for lederne i landet vårt – om visdom til å gjøre gode avgjørelser nå
Be om en åndelig oppvåkning som nasjon.
Be om fred for dem som er urolige og kjenner på frykt, både med tanke på sykdom, arbeid og økonomi.
Be også for deg selv og din familie – at du i denne tida kan komme nærmere Gud og hans kall med ditt
liv!

Samtale
Hvordan kan være Jesu kirke i denne tida? Nå når vi må holde oss hjemme? Hvordan skal vi fremover samles til
bønn, Bibel og forkynnelse i hjemmet?
Hvordan kan vi være Jesu kirke gjennom å vise godhet mot andre nå i denne tida? Her er noen tips om hvordan
Godhet kan være en del av hverdagen i denne tida:
•
•
•
•
•
•
•

Noen jeg kan handle inn for eller gjøre ærend for?
Noen jeg kan ta en telefon til for å høre hvordan de har det under denne krisa?
Noen jeg kan oppmuntre med en melding?
Hvem kan jeg be for?
Er det noen vi kan bestille middag levert på døra til?
Er det noen som ville blitt glade for en bok eller et blad i postkassa/på døra?
Er det andre godhetsgjerninger jeg/vi kan gjøre for andre nå?

Avsluttende bønn
Be for det dere samtalte om.
Be for Bro-folkene våre
Be velsignelsen sammen: «Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg
nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»

