Kontakt evt. politiske eller andre ledere og
fortæl, at I beder for byen og også gerne vil
bede for dem personligt.
Bed om tilgivelse for synd
ApG 3:19 Derfor skal I omvende jer og vende
om, for at jeres synder kan blive slettet ud.
Bed om tilgivelse for synd i jeres by, både
synd nu og tidligere i byens historie. Bed Gud
vende byens borgere fra synd og genoprette
det gode.
Tegnhandlinger
Vi finder mange steder i bibelen tegnhandlinger, f.eks. da Moses ophøjede kobberslangen i
ørkenen (4.Mos. 21:9). På bønnevandring kan
vi f.eks. kaste salt i vandet og bede om renselse, skrive et skriftsted på en sten og lægge
den et symbolsk sted, eller på en pløk og slå i
jorden og proklamere over den.

Det praktiske: Bønnevandringsgruppen bør
have en leder, der informerer gruppen om tid
og sted for næste bønnevandring, men man
kan sagtens skiftes til at finde bønnested og –
emner til hver mødegang. Læg evt. en halvårsplan med en bønnevandring en gang om
måneden.
Pas på jer selv. Hvis det øser ned eller sner,
skal I ikke gå og bede udenfor i en time til
halvanden og blive syge. Find et sted indendørs.

Bønnevandring
Læg et lydspor ud
for Herren i din by

Slut evt. af med en kop kaffe på café eller –
om sommeren – tag madpakke med og nyd
den og en snak i en park. Det er også vigtigt
for sammenholdet i gruppen.
God bønnevandring!

Ovennævnte bedeemner er forslag. Følg med
i, hvad der sker i din by og bed ind i aktuelle
emner.
Se også Aglow folder: ”Bøn for hovedstæder”
med informationer, som også kan bruges i din
by.
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Gud hører os, når vi beder
- uanset hvor vi er, men der er alligevel noget
specielt ved at bede samtidig med en symbolsk handling som at sætte sin fod et bestemt
sted og bede for det.
Josva 1:3 Hvert sted, hvor I sætter foden,
giver jeg jer.
Vi er alle afhængige af forholdene der, hvor vi
bor, men vi har et mægtigt våben til at forandre dem positivt, hvis vi går sammen ud i
vores by og beder og proklamerer over den i
overensstemmelse med Guds Ord.
Dan en bønnevandringsgruppe!
Man kan godt gå alene i sin by og få på hjerte
at bede for noget, men når man ønsker at bede
målrettet ind i vigtige samfundsområder, så
er det bedst at være en gruppe, som går ud i
enighed. Mellem tre og seks personer er fint.
Er I flere, er det også fint – men så kan det
være en god ide, at I deler jer i flere mindre
grupper og f.eks. går hver sin vej rundt om
den sybolske bygning, I beder ved, og så
mødes igen – eller I kan bede i to grupper, der
står med lidt afstand fra hinanden. I skal ikke
med vilje vække opsigt – det er ikke formålet
med bønnevandringen – men gerne evt. snakke med folk, som undrer sig over, hvad I laver.
Før I begynder at bede for byen:
Bed om Guds beskyttelse af jer selv og jeres
familier. Arranger om muligt et bønneskjold
bestående af en eller flere personer, som beder
for jer og med jer hjemmefra, eller hvor de
befinder sig.

Husk! I beder ikke imod personer.
Ef. 6:12 Thi for os står kampen ikke mod kød
og blod, men mod myndigheder og magter, mod
verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens
åndemagter i himmelrummet.
Tænk over hvordan I beder. Forband ikke – velsign! Bed positivt for mennesker. Bed det gode
frem i jeres by; bed om at Guds vilje må ske på
forskellige områder. Proklamér det godes sejr
efter Guds hensigt. Proklamér skriftsteder over
byen.
Bedeemner:
Bed ind i ”de 7 bjerge” (7 vigtige samfundsområder):
1. byråd, offentlige instanser
2. erhverv/økonomi
3. religion
4. uddannelse
5. medier
6. kunst/kultur/underholdning
7. familier
Byråd: Gå ind på rådhuset og bed for borgmester, byråd og den kommunale forvaltning. Bed
om redelighed i embedet, og at man har fremgang for borgerne for øje. Bed for politiet.
Erhverv/økonomi: Gå hen til/evt. ind i en eller
flere at byens vigtige erhvervsvirksomheder. Bed
om fremgang, god forretningsskik, muligheder
for udvidelse af erhvervene, innovative ledere.

Religion: Gå hen til eller ind i byens kirker (folkekirke, frikirker) og kirkelige organisationer.
Gå evt. rundt om kirken og bed i tunger. Bed om
vækst og ren forkyndelse, om en positiv holdning over for kirken fra byens borgere.
Når I beder om fremgang og vækst i jeres by,
gælder det selvfølgelig også dens muslimske
borgere, men I kan også bede om, at de må møde Jesus lige som alle andre ikke-troende. Se
også Aglows folder ”Hvordan bede for muslimer”.
Uddannelse: Besøg folkeskoler, gymnasier,
erhvervsuddannelser, højere læreranstalter. Bed
om god, reel undervisning, at mange unge må
tage en uddannelse og få job, gode lærerkræfter
etc.
Medier: Besøg byens avis, TV/radio-station.
Bed om ordentlig journalistik, gode sunde udsendelser.
Kunst, kultur, underholdning: Gå bønnevandring
omkring biograf, teater, udstillingslokaler. Bed
om ordentlige fremvisninger.
Familier: Bed om sammenhold og respekt i
familierne, at skilsmissebørn må hjælpes bedst
muligt, bed for de unge, at de må klare sig godt
– ikke komme ind i kriminalitet og stoffer.
Bed for lederne på de ovennævnte samfundsområder:
1.Tim. 2:2 Bed for konger og for alle i høje
stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al
gudfrygtighed og agtværdighed.

