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Ukens bønneemne:
Barna på barnehjemmet Sure 24 i Kenya.

Velkommen til Misjonskirken 
Ukehilsen - 8. oktober 2017

Salme 1,3

Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.

 Alt han gjør, skal lykkes.

Salme 9
La oss bare være mennesker, så kan vi heller finne gleden i Gud. 

David avslutter sin salme med: «La folkene forstå at de bare er mennesker.» 
(9,21). Det er i salmen fra David tydelig at han har opplevd å stå i en ut-
fordrende situasjon hvor han har opplevd urett begått mot seg. Selv sier  
David at Gud har gitt ham rett i saken (9,5). Likevel er det noe fascinerende 
med tilliten David har til Gud. David ser ut til å gi slipp på bitterheten, og 
løfter heller sin problematikk fremfor Gud. Selv om David rett og slett blir 
dårlig behandlet, så stoler han på at Gud skal dømme rettferdig og løfte opp 
de sårede (9,19). Bønnen til David blir heller at Gud skal reise seg og folket få 
se Guds storhet og deres egen menneskelighet i møte med Gud. 

Hva om det nettopp er dette som er grunnlaget for Davids takknemlighet når 
han søker Gud med sitt liv? Forståelsen av at han selv bare er er menneske 
og er helt avhengig av Gud. Kanskje er det dette som gjør at han kan glede 
og fryde seg i Gud (9,3). Vi er i en situasjon hvor vi kan få lov til å rope ut vår 
dypeste frustrasjon til Gud over uretten vi opplever, samtidig som vi kan ha 
tillit til at Gud vil være den mest rettferdige dommeren. For nettopp når vi 
innser at hverken vi eller noen andre mennesker er perfekte, da kan vi heller 
bli ført til en som er perfekt – og legge det fremfor Ham. Slik at vi kan få legge 
vår fulle tillit hos Gud. Ved å bli ført til Han som er perfekt kan vi slippe taket 
og anerkjenne at vi bare er menneskelig. Stole på at han bedrer oss, viser 
oss den riktige vei, skinner i vår svakhet og opprettholder sin rettferd. På det 
stedet i livet kan vi glede og fryde oss i Herren!  

 Hilsen André Tjersland

Misjonskirken Askim
ASKIM FRIE MISJONSMENIGHET

Forbønn
Menigheten ønsker å være til hjelp for deg som trenger forbønn. Du kan 
benytte anledningen til å gå i bønnerommet etter prekenen.  Skulle du ønske 
videre samtale eller forbønn kan du ta kontakt med pastoren.



Litt av hvert:

DAGENS GUDSTJENESTE
I dagens gudstjeneste har vi besøk fra  
Barnehjemmet Sure 24 i Kenya.
André Tjersland vil ha et innlegg med utgangspunkt i Salme 1.

Møter i Misjonskirken:

Søndag 8. 1100 Gudstjeneste. Besøk fra Kenya.
  Kort menighetsmøte etter gudstjenesten
 1700 Sangkveld med hyttemusikken og Hans Erik Groth

Mandag 9. 1730 Lifesong og Lifedrums
 1830 Lifedance

Tirsdag 10. 1100 Lunsj for alle som kan

Fredag 13. 1800 Junior
 2000 Connect

Lørdag 14. 1900 Basement Church

Søndag 15. 1100 Gudstjeneste. André Tjersland taler.
  Presentasjon av konfirmanter.

Tirsdag 17. 1100 Lunsj for alle som kan
 2000 Kveldsbønn

Onsdag 18. 1730 Tentro-undervisning

Fredag 20. 1800 Junior
 2000 Connect

 

til Misjonskirken: 
14385

Bønnetjenesten i dag:
Om du har behov for samtale eller  

forbønn etter dagens gudstjeneste,  
kan du ta kontakt med  Helge Pettersen. Bønnevakten er  

tilgjengelig i bønnerommet bakerst til høyre i kirkerommet.

Kort menighetsmøte etter gudstjenesten i dag.

DFEF avholder sitt landsmøte 03.11.17. Foruten ordinære landsmøtesaker 
som årsberetning, rapporter, regnskap og budsjett står følgende saker på 
dagsorden:

 1. Samtaler med Pinsebevegelsen - oppsummering og veien videre.
 2. Omorganisering av Misjons- og hjemmeutvalget (MHU).
Lederteamet i Misjonskirken vil i samarbeid med bl.a. Kjell Tangen gi 
menighetsmøtet  en kort orientering om sakene, legge fram forslag til inn-
stilling fra menigheten og utnevne fire stemmeberettigede som kan repre-
sentere menigheten på Landsmøtet.

Ønsker du å få tilsendt landsmøtedokumentene ta kontakt med  
menighetskontoret.

Sangkveld med hyttemusikken
I dag  kl 1700 blir det stor sangkveld på misjonskirken. Hans Erik Groth og 
hyttemusikken synger nye og gamle bedehussanger. Enkel bevertning. 

Lifedrums
Mandag 9/10 starter trommegruppa LIFEDRUMS! 
De kommer til å ha øvelse annenhver mandag fra 
17.3o-18.30. Dette er for aldersgruppen 7 -13 år. Vi er 
stolte av å ha Eirik Hamarheim Johnsen som  
instruktør. Trommegruppa skal spille på Cajon 
(trommekasse), og de skal spille til  

Barnegospel og for dansegruppa vår, og 
også ha låter for seg selv. 

Lifedrums blir en av våre 
barnelovsangsgrupper: 

Lifesong Barnegospel, Lifedance og  
Lifedrums.  

Misjonskirkens misjonsprosjekter:
Colombia, Kina, Santa Sørlie, Open Air Campaigners.


