
MENIGHEDSBØN LM LØGUMKLOSTER 
 
 

Almægtige og evige Gud, vi lovpriser dig, der har skabt og styrer 
Himlen og jorden. Vi takker dig for evangeliet og for frelsen i Je-
sus.  
Vi bekender for dig, at vi ikke er dig værd, men vi kan ikke leve 
uden dig. 
 
Vi beder i Jesu navn om, at du vil velsigne os i vores dagligdag og 
hjælpe os til at vandre i de gode gerninger, som du har lagt til 
rette for os. Bevar os fra at blive forført af denne verdens fristel-
ser. Vi beder for alle ægteskaber og at den ægteskabsordning, 
som er villet af dig, må blive bevaret i blandt os. 
 
Vi beder dig for de syge iblandt os og de, der bærer på sorg. Må 
de erfare, at du, der selv kendte til sygdom og sorg, er sammen 
med dem i deres nød og smerte. Herre, kom med lægedom. 
Vi beder for alle ensomme, fattige og undertrykte, for de, der li-
der på grund af krig og for alle, der er forfulgt for dit navns skyld. 
 
Vi beder for vores menighed og os, som er i den. Vi beder dig for 
børneklubben, juniorklubben og LMU. Vær med ved seniormø-
derne og arbejdet blandt flygtningene. Udrust og styrk alle med-
arbejdere. Vi beder dig om visdom og vejledning til bestyrelsen. 
Vi beder for Luthersk Mission i Danmark, for landsstyrelse, afde-
lingsstyrelse og prædikanter. 
 
Vi takker dig for de mange muligheder, du giver os for at for-
kynde dit evangelium i vort land. Vi beder for Solbakken og Ha-
derslev Næs. Velsign de kristne skoler og vi beder dig særligt for 
LMH og Løgumkloster Efterskole.  

 
Lad dit evangelium nå ud til alle på jorden. Vi takker og beder for 
alle LMs missionærer. Vi beder særligt for: 
Hanne og Jens Erik, Ritha og Flemming. 
Og vi beder for Anna Sophie og Martine i Grønland. 
-Velsign dem alle i deres liv og arbejde. 
 
Vi beder for:  
Og takker for:  
 
Hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland. Velsign 
dronningen og den kongelige familie, vore lovgivere og al øvrig-
hed. Giv dem indsigt og visdom og vilje til at følge dit ord.  
Vi beder for dit folk, Israel, at de må komme til at kende Jesus 
som deres Messias.  
 
Vi vil prise og ophøje dig Herre i forventning om, at du snart 
kommer igen. Vi vil løfte vore hoveder i forvisning om, at vores 
forløsning nærmer sig. 
Kom, Herre Jesus, kom snart! 
Amen. 
 
 
 


