
Bønne- og bibeluke
3.–9. februar 2020

Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt, så dere 
ikke skulle være deres slaver.  Båndene på deres åk har Jeg brutt i 
stykker og latt dere gå rakrygget.

3. mosebok 26, 13

 

Ord
for

dagen

kl. 10:00

kl. 19:30

Mandag

Salme 25

La uskyld og 
oppriktighet 
bevare meg, 
for jeg venter 
på Deg.

Bønn på No12

 

Kveldsmøte
på No12
Guds Ord, 
lovsang, bønn

Tysdag

Salme 66

Rop av glede 
for Gud, hele 
jorden!
Lovsyng Hans 
navns 
herlighet!

Bønn på No12

 

Kveldsmøte 
på No12
Guds Ord, 
lovsang, bønn

Onsdag

Salme 42

Min sjel 
tørster etter 
Gud, etter Den 
Levende Gud.
Sett ditt håp 
til Gud!

Bønn på No12

 

Kveldsmøte 
på No12
Guds Ord, 
lovsang, bønn

Torsdag

Salme 73

Sannelig, Gud er god mot 
Israel, mot de rene av 
hjertet.
For meg er det godt å holde 
meg i Guds nærhet.

Bønn på No12

kl. 18:00 seminar
i Levanger Frikirke:
Jerusalem: Kontrastenes og 
håpets by. 
m/biskop em. Kvarme & 
Sang ved Ednas menn. 
Kveldsmat.

 

Fredag

Salme 1 og 121

Salig er den mann som 
har sin lyst i Herrens 
lov, og grunner på 
Hans lov dag og natt.
Min hjelp kommer fra 
Herren.

Bønn på No12

Kveldsmøte
på Vårtun ← OBS!
Guds Ord,
lovsang, bønn

Lørdag

Salme 84

Hvor vidunderlige 
er Dine boliger.
Intet godt vil Han 
spare for dem som 
vandrer oppriktig.

 

 

Kurvfest
på No12.
Ta med mat og 
kom. ♡" 

Søndag

Salme 40

Han hørte mitt rop. Han dro 
meg opp fra den grusomme 
avgrunnen, ut av den gjørmete 
leiren.
La alle som søker Deg, fryde seg 
og glede seg i Deg

Bønn i bønnetårnet

Kl. 11:00 Formiddagsmøte
på bønnesenteret med 
søndagsskole&tweenopplegg.

Kl. 17:00 Bibeldagen
i Levanger kirke, 
Fellesgudstjeneste med alle 
menighetene i Levanger.
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