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BETHANIAKIRKEN

Når Jesus fylder, falder
brikkerne på plads
AF POUL ERIK JENSEN

''De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til
bøn. I den følgende tid udførte Gud mange
undere og tegn gennem apostlene, så alle i
byen blev grebet af ærefrygt.
De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. Det skete ofte, at nogen
solgte deres huse og ejendele, og pengene
blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samledes de på
tempelpladsen i enhed og harmoni, og om
aftenen mødtes de rundt om i hjemmene
for at spise sammen med stor glæde og
oprigtig ydmyghed.
De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede hver dag
nogle til, som blev frelst. '' (Ap.g. 2, 42 – 47)
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Jf. Rick Warren har kirkevækst fem dimensioner. Menigheder vokser sig varmere gennem fællesskab, dybere gennem
discipelskab, stærkere gennem tilbedelse,
bredere gennem tjeneste og større gennem evangelisation. Ingen af disse 5 dimensioner kan stå alene, men må være i
indbyrdes balance.
Når det handler om fællesskab, bøn og
tjeneste er vi nogenlunde godt med i Bethaniakirken. Med opstart af Familienetværk har vi styrket den dimension, der
omhandler evangelisation.
Men vi står lidt svagt, når det handler om
discipelskab. Bed om, at vi som menighed må kende Guds tanker og Guds vej
i arbejdet med at fremme discipelskab i
menigheden.

Discipelskab er vigtig, når det handler om
at vinde mennesker for Jesus og udruste
til livet med Jesus i hverdagen. For når
Jesus fylder, så falder brikkerne på plads
både i vore liv individuelt – og i menigheden som helhed.

Det var erfaringen i den første menighed,
som vi læser om i Apostlenes Gerninger.
Og sådan er det også i dag, at når Jesus
fylder, så falder brikkerne på plads. Hvilken herlig erfaring! Må Gud velsigne dig
kære ven.

Undervisningsdag om bøn
Lørdag d. 7. maj
Lørdag d. 7. maj holder Bethania en undervisningsdag om bøn,
hvor vi har inviteret forfatter og forbeder Peter Tinggaard til at tale.
Vi er i stor forventning til denne dag og tror på at Gud vil tale til os.
Kom og lad dig inspirere!
Programmet bliver ca:
13.30-14.00 Velkomst og lovsang
14.00-15.00 Lektion 1: Det starter med Gud
15.00-15.30 Pause med kaffe og kage
15.30-16.30 Lektion 2: Bønnens proces
16.30-16.45 Pause
16.45-17.45 Lektion 3: At se som Gud ser
17.45-18.00 Pause
18.00-19.00 Aftensmad
19.00 Lovssangsaften
Kom frisk og tag en ven med!
Der vil blive en mindre betaling for aftensmaden (nærmere info følger).
Tilmelding til Natalie Laurberg på sms 60228571.
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KIRKEN I BILLEDER - MEDARBEJDERFEST
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INTERNATIONAL MISSION

DENNE GANG NYT FRA

RUMÆNIEN
Kære Venner i Kristus!
Foråret venter lige om hjørnet med varme
og sol og forhåbentlig ingen coronarestriktioner. Vi skriver denne hilsen med
overbevisning om, at Gud har store og
forunderlige planer for tiden, der ligger
foran os. Vi lægger alt i Hans mægtige
hænder og stoler på, at Han hver eneste
dag vil lede os.

Dåb
Den første søndag i februar havde vi den
store glæde at have dåbsgudstjeneste,
hvor 9 personer blev døbt. De fleste er nye
troende, men en var vores egen Jonathan.
Der er vist ikke ord, der kan beskrive,
hvor meget det betyder.
De 9 kandidater har i en periode op til
dåben modtaget undervisning i, hvad det
vil sige at følge Jesus af hele hjertet, og
hvilken betydning det har at blive døbt.
Det var en fantastisk formiddag fyldt
med glædestårer, men også bekymring,
for flere af dem, der blev døbt har familiemedlemmer, der ikke støtter dem i det
valg de har taget. Det er ikke let, når man
ikke har familien med, men vi støtter dem
og bærer dem i bøn.

Besøg fra Norge
Grundet corona er der blevet længere
mellem besøg fra både Danmark og Norge. Men lige inden påske er det planen, at
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vi skal have besøg af en stor gruppe konfirmander fra Grimstad i Norge.
Det er altid en stor glæde at have besøg
af vores norske venner, så vi ser frem til
at være sammen med dem igen og give de
unge et indtryk af vores land og indblik i
vores tjeneste.

Hjælp til trængende
Selvom foråret er på vej, har vinteren ikke
helt sluppet sit kolde tag endnu. Flere og
flere familier har svært ved at få enderne
til at nå sammen.
Det er for mange en umulig opgave at
skaffe penge nok til dække de stadigt
stigende faste udgifter til el, varme, vand,
mad og tøj. Når der er kraftig inflation,
som der er nu grundet situationen i Ukraine, går det hårdest ud over de svageste
og fattigste i samfundet. Vi gør alt hvad
vi kan for at hjælpe både med mad, tøj,
brænde og medicin. Vi er dybt taknemlige
for alle jer i Danmark, der er med til at
gøre det muligt.
Nattens og morgenens udvikling med
russiske angreb i Ukraine giver forventning om massive flygtningestrømme i
Rumænien. Fra Onesti er der under 200
km til Ukraines grænse, så vi forbereder
os på at tage imod ukrainere på flugt. Det
er voldsomt at tænke på, at vi er så tæt på
en aktiv krigszone, og hvilke konsekvenser det kan få for Rumænien.

Familien
Vi har det godt alle fire, vi er helt friske
igen, efter at vi har været syge af corona
alle fire i januar. Sara og Jonathan knokler med skolen, de har meget at se til.
Jonathan har studentereksamen til sommer, så han har et meget travlt forår

foran sig, men vi lægger det hele i Guds
hænder og ved at Han vil være med ham
hele vejen.
De kærligste hilsner og ønsker og Guds fred
Dorthe og Cornel

Bedeemner:
• Bed for de 9 der er blevet døbt, at de må vokse
sig stærke i troen
• Bed for konfirmandbesøget fra Norge, at det
må lykkes.
• Bed for alle de trængende familier omkring os
og for den forfærdelige
situation i Ukraine.
• Bed for os som familie,
at Gud fortsat må holde
sin stærke og beskyttende hånd over os
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FOR ALLE PENSIONISTER,
EFTERLØNNERE OG ANDRE
INTERESSEREDE

NYT OM NAVNE
FØDSELSDAGE
14. april, Annette Hansen, 75 år
17. april, Tsvetomira Stefanova Hansen
(Mia), 30 år
18. april, Jakob Hyldgaard Engell, 40 år
10. maj, Jesper Vittrup, 50 år
24. maj, Kristina Christensen Kragbæk,
40 år

Tirsdag, den 19. april kl. 14.00
Det tidligere missionærpar Bodil
og Bent Fodgaard, Thisted fortæller
om det, de brænder for:
Hjerte for Grønland.
Tirsdag, den 17. maj kl. 14.00
Præst Rune Kærlet, Randers:
Hvordan vi møder fremmede,
som Jesus møder fremmede.
Kaffe og kage. Pris kr. 25.Velkommen til hyggelige
eftermiddage.

GULDBRYLLUP
3. juni, Kirsten og Harry Nielsen
Menigheden ønsker hjertelig tillykke
og Guds rigeste velsignelse.

DØDSFALD
Åge Møller Jensen døde den 7.1. 2022
og blev begravet den 13.1.2022.
Ære være Åges minde iblandt os.
Medlemmers ”mærkedage” (fødselsdage fra 20 år)
markeres i kirkebladet. Hvis du ikke ønsker,at din
”mærkedag” markeres, bedes du senest to måneder før meddele dette til Annette Hansen pr. mobil 22 99 37 94 eller e-mail: birkealle32@gmail.com
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TAK
Tusind tak for opmærksomhed og deltagelse ved Aages begravelse.
De kærligste hilsner fra Ruth og familien.
Med venlig hilsen
Ruth Højer Jensen
TAK
Tak for de mange gode år, som vi har haft i
Bethaniakirken.
Tak for hjælp, støtte og erkendtligheder
i forbindelse med vor mor Esther Ågren
Pedersens bortgang.
På familiens vegne,
Kirsten, Jan, Gerda og Erik

DU er inviteret til

SOMMERSTÆVNE '22
17. - 22. juli

Hvor er Guds rige? Hvad kendetegner Guds rige? Hvem er med i Guds rige? Har Guds rige
ydre grænser eller er det kun noget i det indre liv? ”Guds rige er inden i jer”, lyder det i en
gammel bibeloversættelse (Lukasevangeliet, kapitel 17, vers 21), men i en nyere: ”Guds rige
er midt iblandt jer.” I Bibelen 2020 står der: ”Guds kongerige findes allerede midt imellem
jer.”
”Komme dit rige”, beder vi i bønnen Fadervor. ”Guds rige er kommet nær”, er noget af det
første, vi hører Jesus tale om i sin offentlige tjeneste – og det sidste. Efter sin opstandelse
taler han om Guds rige i 40 dage, inden han vender tilbage til den himmelske verden.
Guds rige er et centralt tema i den kristne tro. Det vil vi samles om og udforske nærmere
på Sommerstævnet i 2022. Helt jordnært imellem mennesker. Både i familien, menigheden, samfundet hvori kirken er sat, lokalt og internationalt og i fremmede kulturer. Guds
rige i troens verden.
Lad os sammen – alle generationer – mødes med Guds rige som tema og vision for fællesskabet på Sommerstævne 2022!
Stævnet er naturligvis klar med tilbud til alle aldersgrupper:
Kidz Camp for de små - Beat Camp for de lidt ældre - Urban Camp for de unge - og Soul
Camp for de unge, som gerne vil deltage på Base Camp, men bo hos de unge! Der er
noget til hele familien på Sommerstævne. Tag hele familien og hele menigheden med
til Lindenborg.

TEMA

GUDS RIGE
– MIDT IMELLEM JER
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MØDEKALENDER
APRIL
Fredag 1. april
19.30 Teens

Fredag 15. april
14.00 Langfredagsmeditation

Lørdag 2. april
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 17. april
10.30 Påskegudstjeneste
Mødeleder: Marianne Nielsen
Taler: Philip Fodgaard

Søndag 03. april
09.45 Super-Søndag med morgenmad
10.30 Nadvergudstjeneste.
Mødeleder og taler: Philip Fodgaard
Tirsdag 5. april
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn
på Kompas Hotel
19.00 Ungdomsklynge
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Tirsdag 19. april
14:00 Tirsdagscafé
Bodil og Bent Fodgaard. Se notits
19.00 Ungdomsklynge
Onsdag 20. april
09.30 og 17.00 Bedemøde
10.00-18:00 Åben Kirke

Onsdag 6. april
09.30 Bedemøde
17.30 Bøn og fællesskab med
fællesspisning

Torsdag 21. april
16.00 Familienetværk

Torsdag 7. april
16.00 Familienetværk

Søndag 24. april
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Ann Katrine Rannestad
Taler: Natalie Laurberg

Søndag 10. april
10.30 Gudstjeneste.
Mødeleder: Nicoline Weidinger
Taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 26. april
19.00 Ungdomsklynge

Tirsdag 12. april
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 27. april
09.30 Bedemøde
19.00 Bøn og undervisning

Onsdag 13. april
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 28. april
19.00 Torsdagsklub (juniorklub)

Torsdag 14. april
Skærtorsdag i hjemmene
Mere information senere

Fredag 29. april
19.30 Teens

INFO OM PÅSKEN
Palmesøndag

Familiegudstjeneste kl. 10.30

Skærtorsdag i hjemmene

Mere info følger, men glæd jer.

Langfredag

Langfredagsmeditation kl. 14.00

Påskesøndag

Påskegudstjeneste kl. 10.30

Velkommen til ungdomsvelsignelse
Frikirkelig konfirmation 1. maj
Vi ønsker at fejre afslutningen på årets
undervisningsforløb. Vi vil bede for
menighedens herlige teenagere.
Det fortjener de.

Eleverne er:

Noah Maltesen
Sebastian Møller Nielsen
Markus Eistrup
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MAJ
Søndag 1. maj
10.30 Gudstjeneste med
ungdomsvelsignelse
Taler og mødeleder: Philip Fodgaard

Tirsdag 17. maj
14.00 Tirsdagscafé
Rune Kærlet Christensen. Se notits
19.00 Ungdomsklynge

Tirsdag 3. maj
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn
på Kompas Hotel
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 18. maj
09.30 og 17.00 Bedemøde
10.00-18.00 Åben Kirke

Onsdag 4. maj
09.30 Bedemøde
17.30 Bøn og fællesskab med
fællesspisning
Torsdag 5. maj
16.00 Familienetværk
Lørdag 7. maj
13.30 Undervisningsdag med
Peter Tinggaard
19.00 Færøsk gudstjeneste
19.00 Lovsangsaften. Se notits
Søndag 8. maj
10.30 Nadvergudstjeneste
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: Andreas Bøge
Tirsdag 10. maj
19.00 Ungdomsklynge

Søndag 22. maj
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: H.P. Olsen
Taler: Knud Erik Larsen
Tirsdag 24. maj
19.00 Ungdomsklynge
Onsdag 25. maj
09.30 Bedemøde
19.00 Bøn og undervisning
Torsdag 26. maj
16.00 Torsdagsklub (Juniorklub)
Fredag 27. maj
19.30 Teens

Onsdag 11. maj
09.30 og 19.00 Bedemøde

Søndag 29. maj
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Joachim Jensen
Taler: Philip Fodgaard

Fredag 13. maj
19.30 Teens

Tirsdag 31. maj
19.00 Ungdomsklynge

Søndag 15. maj
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Joachim Jensen
Taler: Jacob Hyldgaard Engell
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Torsdag 19. maj
16.00 Familienetværk

JUNI
Onsdag 1. juni
09.30 Bedemøde
17.30 Bøn og fællesskab med
fællesspisning
Torsdag 2. juni
16.00 Familienetværk
Fredag 3. – søndag 5. juni
Afrikansk konference
Mere information senere
Lørdag 4. juni
19.00 Færøsk gudstjeneste
Søndag 5. juni
09.45 Super-Søndag med
morgenmad.
10.30 Nadvergudstjeneste
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler fra den afrikanske konference
Tirsdag 7. juni
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn
på Kompas Hotel
19.00 Ungdomsklynge
Onsdag 8. juni
09.30 og 19.00 Bedemøde

Tirsdag 14. juni
19.00 Ungdomsklynge
Onsdag 15. juni
09.30 og 17.00 Bedemøde
10.00-18:00 Åben Kirke
Torsdag 16. juni
16.00 Familienetværk
Søndag 19. juni
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Ann Katrine Rannestad
Taler: Poul Erik Jensen
Tirsdag 21. juni
19.00 Ungdomsklynge
Fredag 24. juni
19.30 Teens
Søndag 26. juni
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Marianne Nielsen
Taler: Philip Fodgaard
Torsdag 30. juni
16.00 Familienetværk

Torsdag 9. juni
19.00 Torsdagsklub (Juniorklub)
Fredag 10. juni
19.30 Teens
Søndag 12. juni
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Philip
Fodgaard. Taler: Palle Flyger
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TORSDAGSKLUB
Juniorklub er slået sammen med
Team Tween.

Børnene mødes torsdag i ulige uger
kl. 18.30-20.00.
Kontaktpersoner:
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com

UNGDOMSKLYNGE

BØRNEKIRKE

Søndag samtidig med gudstjenesten.
Kontaktpersoner:
Carsten Mørch, 29 78 56 00
carsten@dahlmorch.dk
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com
Cecilie Fodgaard, 40 52 25 29
ceciliefod@gmail.com

Tirsdag kl. 19.00 i kirken (efter
aftale).
Kontaktperson:

Raluca Arba Jensen, 91 85 81 36
ralujensen@gmail.com

NORDSTJERNEN
NY KIRKE PÅ VEJ I NØRRESUNDBY

TEENS

Fra 6. klasse og opefter.
Kontaktpersoner:
Jonas Jensen, 30 26 88 19
Jonas_sandnerj@hotmail.com
Philip Fodgaard, 29 91 08 10
philip@bethania.dk

v. David og Maj Højgaard
www.nordstjernenkirke.dk

NETVÆRKSGRUPPER

Træffes efter aftale i grupperne. Kontakt Philip Fodgaard, 29 91 08 10, hvis du
ønsker at være med i en gruppe.
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KONTAKTPERSONER
MENIGHEDENS PRÆST

TORSDAGSKLUB

Philip Fodgaard
Ølandvej 16A, 9220 Aalborg Øst
29 91 08 10, philip@bethania.dk
Præsten træffes ikke mandag

Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com

Leder af det evangeliske og sociale arbejde
Jakob Hyldgaard-Engell,
26 92 08 76, jakob@bethania.dk
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Poul Erik Jensen, 26 39 76 61
poulerik.salme51@gmail.com
PEDELLER
Augustin Ntunungu, 41 16 73 21
Christine Munezero, 29 65 22 49
ØKONOMISEKRETÆR
René Mejer Lauritsen, 28 12 68 91
rene4100@live.dk
REGNSKABSFØRER
Per Jensen, 98 23 32 07, dyrskoet@c.dk
SEKRETÆR
Joachim M. Jensen, 30 26 88 19
joachimmjense@gmail.com
NORDSTJERNEN
David og Maj Højgaard
www.nordstjernenkirke.dk
BUS- BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET
René Mejer Lauritsen, 28 12 68 91
rene4100@live.dk
BØRNEKIRKEN
Carsten Mørch, 29 78 56 00
carsten@dahlmorch.dk
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71,
fodrub@gmail.com
Cecilie Fodgaard, 40 52 25 29
ceciliefod@gmail.com

TEENS
Philip Fodgaard, philip@bethania.dk,
29 91 08 10
Jonas Jensen, 30 26 88 19
Jonas_sandnerj@hotmail.com
UNGDOMSKLYNGEN
Raluca Arba Jensen, 91 85 81 36
ralujensen@gmail.com
TIRSDAGSCAFE
Stig Christensen, 20 98 75 75
stigchristensen1955@gmail.com
KIRKENS MISSIONSPROJEKT - AIDS CARE
Inger Lise og Mogens Koch Pedersen.
77 33 03 22/24 83 55 90 info@aids-care.dk
ARABISK GRUPPE
Tarek Freiwat, 20 62 81 75
AFRIKANSK GRUPPE
Christine Munezero, 29 65 22 49
IRANSK GRUPPE
Zinat Vahedi, 22 47 97 91
FÆRØSK GRUPPE
Lita Godtfred, 50 51 49 87
BOGSALG
Vibeke Pedersen, 20 96 02 90
MENIGHEDSRÅDET
Poul Erik Jensen, René Mejer Lauritsen,
Hans Peter Olsen, Laila Nygaard Andersen,
Joachim M. Jensen, Philip Fodgaard
Suppleanter: Jonas Jensen, Natalie Laurberg
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HINT
AF MARTIN MANS TRUP

Det er ikke altid at livet kører på skinner!
Nogle gange føler man sig utilstrækkelig, ligegyldig og uelsket.
Anderledes eller set ned på af sin familie, sin omgangskreds, kollegaer eller venner.
Denne sang er til dig, som går med sådanne tanker - for Gud ønsker at omfavne og
hjælpe dig - og Han elsker dig uanset hvad du kæmper med.
Han siger: Du er min!
Den eneste ting der betyder noget er hvad Du tænker om mig
I Dig føler jeg mit værd, I Dig finder jeg min identitet.
Jeg tager alt jeg har og lægger det for Dine fødder
Du får alle mine fejl, Gud, og Du får enhver sejr.

Sangen er med Lauren Daigle - og hedder ”You Say”:
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI
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YOU SAY

DU SIGER

I keep fighting voices in my mind that say
I’m not enough
Every single lie that tells me I will never
measure up

Jeg bliver ved med at kæmpe med
stemmerne i mit hoved, der siger at jeg
ikke er god nok
Hver løgn som fortæller mig at jeg aldrig vil kunne måle mig med noget.

Am I more than just the sum of every
high and every low
Remind me once again just who I am,
because I need to know
Chorus:
You say I am loved
When I can’t feel a thing
You say I am strong
When I think I am weak
You say I am held
When I am falling short
When I don’t belong
You say I am Yours
And I believe
I believe
What You say of me
I believe
The only thing that matters now is
everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my
identity
Taking all I have and now I’m laying it at
Your feet
You have every failure, God, and You’ll
have every victory

Er jeg mere end bare summen mellem
det højeste og det laveste
Mind mig igen om hvem jeg er, fordi jeg
har brug for at vide det.
Kor:
Du siger at jeg er elsket
Når jeg ikke kan føle noget
Du siger at jeg er stærk
Når jeg føler mig svag
Du siger at du holder mig
Når jeg falder lidt
Når jeg ikke føler at jeg hører til
Siger du at jeg er Din
Og jeg tror
Jeg tror
Hvad Du siger om mig
Jeg tror
Den eneste ting der betyder noget er
hvad Du tænker om mig
I Dig føler jeg mit værd, I Dig finder jeg
min identitet.
Jeg tager alt jeg har og lægger det for
Dine fødder
Du får alle mine fejl, Gud, og Du får
enhver sejr.

Scan koden med din
mobil og hør sangen
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KIRKEN I BILLEDER

18

19

HVEM ER VI?

NYT FRA DIN KIRKE

●	BETHANIAKIRKEN er en frikirke, der er tilsluttet Evangelisk
Frikirke Danmark som er en del af Den Internationale Føderation
af Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i 20 lande og
som driver mission i 56 nationer over hele verden.

●	BETHANIAKIRKEN kan kort karakteriseres med tre ord:
Tro, liv og fællesskab.

	Evangelisk Frikirke Danmark søger således at lægge større vægt
på fællesskabet om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke
syn man kan have på forskellige teologiske spørgsmål. På denne
måde forsøger vi at praktisere Jesu bøn om de troendes enhed.

●	BETHANIAKIRKEN forkynder evangeliet om Jesus Kristus

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Martin Manstrup

●	BETHANIAKIRKENS gudstjenester og øvrige arrangemen-

REDAKTION
Annette Hansen
Philip Fodgaard

og bekender sig i lighed med en lang række andre kristne kirker
til den fælles kristne trosbekendelse.

ter er åbne for alle uanset tilhørsforhold.

	Gudstjenesterne er præget af variation og livsglæde, som blandt
andet kommer til udtryk gennem mange personers medvirken
med sang og musik, vidnesbyrd om oplevelser med Gud, forkyndelse med mere.

●	BETHANIAKIRKEN optager medlemmer på troens bekendelse. Men alle, uanset medlemskab, er til enhver tid velkommen
i kirken.

DISTRIBUTION
Anni Brandt
GRAFISK DESIGN
www.nygaardgrafisk.dk
TRYK
Vestergaards Bogtrykkeri

●	BETHANIAKIRKEN har en lang række tilbud til forskellige

FOTOS
Poul Erik Jensen, m.fl.

●	BETHANIAKIRKEN er involveret i mission i Thailand, Grøn-

DEADLINE
Indlæg til tredje nummer i
2022 skal være redaktionen
i hænde senest den 1. juni
2022. E-mailes til
martin@manstrup.dk

aldersgrupper.

land, Ghana og Rumænien.

TROSBEKENDELSEN
”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius
Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje
dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud
Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at
dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”
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