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Guds
skaberværk

Det er netop det Kristus kom med, og kan
give hver enkelt af os. Han kom ikke bare
for at møde os, men for at tage bolig i os.
Jesus siger

Man forundres hvert forår, når de første
blomster bryder frem, selv om der kommer
sne og frost står de der stadig.

»Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit
ord, og min fader vil elske ham, og vi skal
komme til ham og tage bolig hos ham«.
Joh 14,23

Således møder Kristus også os, i en til tider
kold og mørk verden. Som vi længes efter
lyset og varmen, således har Gud lagt en
længsel i hver eneste af os, en længsel efter
noget der er større, noget der kan fylde os
med varme og kærlighed.

Som blomsten bryder gennem den kolde
jord hvert forår, sådan er Kristus brudt
igennem i verden, og han ønsker
fællesskab med hver enkelt. Det er op til
dig og mig, om vi vil lukke ham ind!

Erland Grarup

Bøn
JESUS, JEG HAR EN LÆNGSEL
INDERST INDE,
OM JEG BLOT DIG KUNNE FINDE!
HERRE, KOM OG TAG BOLIG HOS MIG,
INDTIL JEG ER HJEMME HOS DIG!
AMEN

MAR

APR

MAJ

Tema: Guds skaberværk

Tema: Guds visdom

Tema: Guds frelses plan

Fredag d. 1. kl. 7.30
Fælleskirkelig bøn
Kl. 14.30 Seniormøde
”Mit liv” v. Vagn Holm Hansen
Søndag d. 3. kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Erland Grarup
derefter kirkefrokost
Kl. 12.00 Menighedens
årsmøde
Onsdag d. 6. kl. 19.00
Midtjyske menigheders møde
med BiD ’s ledelse om
Baptistkirkens fremtid.
Søndag d. 10. kl. 10.00
Cafégudstjeneste
Jamie Lieberkind
derefter let frokost og frit
samvær
Fredag d. 15. kl. 7.30
Fælleskirkelig bøn
Søndag d. 17. kl. 10.00
Gudstjeneste
Ole Ladefoged
Lørdag d. 23. kl. 10 – 16
Kvindernes forårstræf
Apostolsk Kirkecenter
Vardevej 106, 7100 Vejle
Søndag d. 24. kl. 10.00
Gudstjeneste
Dominique Lachat
Lørdag d. 30 kl. 10.00 – 15.00
Loppemarked
Søndag d. 31. kl. 16.00
Børnegudstjeneste
Hanna Ringgaard

Fredag d. 5. kl. 7.30
Fælleskirkelig bøn
Kl. 14.30 Seniormøde
”Pas på dit hjerte”
v. Hjerteforeningen, Brande
Søndag d. 7. kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Erland Grarup
Søndag d. 14. kl. 10.00
Cafégudstjeneste
Jamie Lieberkind
derefter let frokost og frit
samvær
Torsdag d.18. kl. 17.00
Agape måltid
v. Erland Grarup
Søndag d. 21. kl. 10.00
Påskegudstjeneste
Simon Marker Pedersen
Søndag d. 28. kl. 10.00
Gudstjeneste
Ole Ladefoged

Fredag d. 3. kl. 7.30
Fælleskirkelig bøn
Kl. 14.30 Seniormøde
forårsafslutning med udflugt
Søndag d. 5. kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Georg Berthelsen
Søndag d. 12. kl. 10.00
Cafégudstjeneste
Jamie Lieberkind
derefter let frokost og frit
samvær
Fredag d. 17. kl. 7.30
Fælleskirkelig bøn
Søndag d. 19. kl. 10.00
Gudstjeneste
Ole Ladefoged
Fredag d. 24. kl. 17.00
afgang fra kirken, aftenudflugt
– tag selv grillmad med
Søndag d. 26. kl. 10.00
Gudstjeneste
Chresten Eskildsen
Torsdag d. 30. kl. 14.00
Åbningsgudstjeneste på Torvet
i Herning for Himmelske dage
på heden. Se program på
www.himmelskedage.dk

Hver uge

Specielt

BØRNEKIRKE
Alle søndage, hvor
gudstjenesten er kl. 10, er der
børnekirke. Vi synger, leger,
hører fortællinger og meget
andet.

LOPPEMARKED
30. MARTS
Har du ting, som du ikke
bruger mere og gerne vil af
med, kan du sætte dem i
lokalet i kælderen i kirken.
Hvis du ikke selv kan aflevere
(dog ikke tunge møbler), så
kontakt Leif på 2062 2355.
Kom og hjælp til, med
opsætning og handel, så vi
kan få en rigtig god dag.

BØN
MANDAG kl. 16.30
Her vil vi bede konkret for de
behov, der er netop nu. Du
kan komme med dine
bønneemner, eller sende en
SMS til 2291 1392, så vil vi
bede for behovene. Har du
ikke mulighed for at være
med, kan du tilmelde dig en
SMS tjeneste på nævnte
nummer, så får du
bønneemnerne tilsendt på
SMS, og kan lægge dem frem
for Gud i bøn.
BIBEL STUDY GROUP
ONSDAG KL. 19.30
Meeting on Wednesdays at
19:30, we gather to read and
discuss the Bible, ask
questions and have fellowship.
Studies range from topic
analysis, in-depth Bible study,
to simply discussions about
anything that sounds
interesting. The laid-back
setting is designed for both
learning and supporting one
another. If you speak English
(or would like to improve it)
and you enjoy Christian
fellowship, join our Bible Study
Group.
SØNDAGENS
TEKST/OPFØLGNING
TORSDAG KL. 16.45
Hvis du ønsker at følge op på
søndagens gudstjeneste, og
hvordan vi kan handle på det,
så er muligheden her.
Ligeledes læses teksten til
næste søndag.

HIMMELSKE DAGE
PÅ HEDEN
30. maj til 2. juni 2019 i
Herning

hyggeligt samvær, og vi laver
noget sammen med børnene
KVINDERNES
FORÅRSTRÆF
”Livet er en rejse…og mere” –
Hør Ketty Søgaards
refleksioner over livets mange
facetter og oplev tre kvinders
beretning om deres møde med
Afrika. Alle kvinder er
velkomne. Indbydelser er
fremlagt i kirkens forhal.
Tilmelding gerne
inden 9. marts.

Kontakt
Brande Baptistkirke
Vejlevej 6, 7330 Brande
www.brandebaptistkirke.dk
Menighedsleder:
Erland Grarup
Vejlevej 56, 7330 Brande
tlf. 2291 1392
erland@grarup.net

Himmelske dage er det, der
tidligere hed ”Kirkedage”. Det
er et fælles engagement for
alle kirker. I programmet står:
”Som kirker og kristne vil vi
gerne samles på tværs af
kirkesamfund og kirkelige
retninger til gensidig
opmuntring og gudstjenestefejring. Vi vil gerne vise
hinanden de muligheder og
den mangfoldighed, der er i
dansk kirkeliv”. Der er over
200 stande og workshops,
hvor vores menighed er en af
dem. Vi laver en café, hvor der
serveres kaffe, og hvor
forskellige fortæller deres
livshistorie.

Menighedsrådsformand:
Maria Næsby Grarup,
Blichersvej 65, 7330 Brande
mariagrarup@gmail.com

CAFÉGUDSTJENESTER
I 2019
Det bliver en ung mand, Jamie
Lieberkind, der taler i foråret.
Efter cafégudstjenesten prøver
vi som noget nyt, at servere en
let frokost, hvorefter der bliver
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Forstår du det du læser?
”Men Talsmanden, Helligånden, som
Faderen vil sende i mit navn, skal lære Jer
alle ting og minde Jer om alt hvad jeg har
sagt Jer”.
Joh 14.26
I dag er vi meget glade for hurtige løsninger
og opdateringer. Vi skal helst, ”for at være
med,” være opdateret på det sidste nye hele
tiden.
Bølgen af sociale medier, Youtube,
Facebook, Snapchat og hvad de ellers
hedder, har faktisk skabt en afhængighed hos
os. Det sociale medie Twitter giver dig 150
tegn, et billede siger ofte mere end ord og så
har vi heldigvis Snapchat. Vi scroller gennem
nyhedsoverskrifterne uden at gå i dybden.
Den adfærd vi har i forhold til
nyhedsmedierne, vil og kan måske også
præge vores bibellæsning.
Mannakorn, sms med et bibelvers det kan
gøre godt og har selvfølgelig en minimal
livgivende effekt.
Derfor trænger vi af og til, til en langsom
læsning af længere tekster, som vi kan
fordøje langsomt og bruge den tid det tager,
så det vi læser, kan virke i vores liv.
Læs meget gerne højt sammen med andre
og tag tid til den gode samtale og bøn. At
vores bibellæsning foregår alene og i stilhed
er nødvendigvis ikke det eneste ideelle.
Mange behøver at læse sammen, tale
sammen, stille spørgsmål om det de læser og
derved, i samspillet med andre få et
helhedsbillede af teksten.
I vor tid er der mange mennesker, også
kristne, der har en større distance i deres
forhold til bibelen. For dem må
bibellæsningen åbnes, så den bliver mere
farverig, fællesskabsbaseret og med
mulighed for den gode frugtbare dialog.

I Apostles gerninger kapitel 8 vers 26-40
læser vi om Filip og hvordan han bliver kaldt
ud i ødemarken, hvor han fik øje på en
etiopisk hofmand som læste Guds ord.
Guds ånd ledte Filip til at gå hen til vognen,
hvor hofmanden sad og Filip spurgte: ”Forstår
du det du læser?”
Det er et spørgsmål, som kan ændre alt og
ændrede alt for hofmanden.
”Hvordan skal jeg kunne forstå det når ingen
vejleder mig?” svarer hofmanden, og han
beder Filip om at stige op i vognen, for at
forklare for ham det han læser.
Lad det være en udfordring for dig og mig. Vi
skulle oftere gå tættere på hinanden og
spørge: ”Forstår du det du læser?”
Måske skulle vi også være ærlige og spørge
hinanden, om vi forstår det vi synger, det vi
hører forkyndt og det vi bekender.
Ovennævnte er ikke for at anklage, men
hvordan skal jeg forstå når der ikke er nogen
der vejleder mig?
Jesus sagde: ”Men Talsmanden,
Helligånden, som Faderen vil sende i mit
navn, skal lære Jer alle ting og minde Jer om
alt hvad jeg har sagt Jer”. (Joh 14.26)
Og Gud, som er treenig og elsker fællesskab,
tror jeg også ønsker, at vi i fællesskab skal
opdage dybden, højden, længden og bredden
i Hans kærlighed til os – og det sammen med
alle de hellige.
Jeg vil opfordre dig til at læse den lange og
gode tekst i Paulus brev til Efeserne kapitel 1
vers 3-14
Find nogen at læse denne tekst sammen
med og sammen samtale om den og opleve
Gud velsigner og taler til Jer.
Ole Ladefoged

