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Den lette – og den …

1.	Overblik



1.	Overblik
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• Fil 3,12-4,1
• …om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet 

af Kristus Jesus.
• … blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på …
• … de ender i fortabelse, bugen er deres gud…., de tænker 

kun på det jordiske.
• Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også 

Herren Jesus Kristus som frelser.
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… behøver opbrud ikke nødvendigvis at betyde, at man 
rejser fra ét geografisk sted til et andet.
… der engagerer sig i Guds mission i verden, må i en vis 
forstand begynde med et opbrud fra verden.
… opbrud … betyder ikke at vi bliver verdensfjerne (!) …
… opbrud, som er åndelig og mentalt, selvom det ikke er 
fysisk! (Christopfer
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1.	Overblik

3.	Muligt?

2.	Tekst	om

MINe …
- øjne?
- ører?
- ord?
- hænder?
- hjerte?



3.	Muligt?

Herre, giv mig dine øjne,
så jeg ser, når andre har det svært.
Herre, giv mig dine øjne,
så at jeg kan skimte

smerte gennem smil.



3.	Muligt?

Herre, giv mig dine ører,
så jeg hører hjertets stille gråd.
Herre, giv mig dine ører,
så at jeg kan høre

tavse råb om hjælp.



3.	Muligt?

Herre, giv mig din mund,
som siger ord, der glæder.
Ord til opmuntring, ord til trøst,
ord, som gi’r håb.



3.	Muligt?

Herre, giv mig dine hænder,
som mod alle altid er strakt ud.
Klapper en tynget skulder,
tørrer bort en tåre,

gi’r og ta’r imod.



3.	Muligt?

Herre, giv mig af dit hjerte,
så jeg lider med de lidende.
Glæder mig med de glade,
så at jeg kan elske

elske li’som du.
SOS 565, Sølvi Helen Hopland, 
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4.	We did	it!

Kolding IMU 1984 … missionsk 
klogdristigt!
Indledning+bøn – 1,2,3,4,5,6 – Evt.

I én sætning: ‘Hvad vil/skal du med dit 
liv?’
‘Hvad vil du være kendt for?’

NB: ALTID – ikke bare på job, i kirke o.lign.

Dagsorden betyder …



4.	We did	it!

Ca. 2003: ”Jeg vil leve og inspirere til 
engageret liv med Jesus!”

I én sætning!

…	på	evangelisk‐luthersk	grund	og	så	vidt	muligt	i	
forbindelse	med	folkekirkens	præster	at	virke	til	
troslivets	vækkelse	og	de	troendes	
sammenslutning	i	de	helliges	samfund.



4.	We did	it!

Ca. 2003: ”Jeg vil leve og inspirere til 
engageret liv med Jesus!”

-2006 (IM+IMU): (‘Vække og bevare’)
”Lede til Jesus – Leve i Ham”
DFS: ”Gi’ det største til de mindste”

2010: Martins bøn – interview. 

I én sætning!
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En mulig inspiration til … formulering af: 

MARTINs BØN
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