




Planene om å utvide dagens kirkebygg bringer 
oss nå inn i en avgjørende periode rundt de 
beslutninger vi skal fatte. Økonomisk er det den 
største avgjørelsen menigheten tar siden dagens 
kirke ble bygget i 1990. Hva vi bestemmer oss for 
vil ha stor betydning i årene som kommer. 

Til hjelp for felles bønn og felles fokus er denne 
bønnemanualen utviklet. Hver dag er det en bibeltekst 
og bønneemner for ulike områder i byggeprosessen.

Med vennlig hilsen 
Lederskap, stab og bønnegruppa

Derfor er bønn særdeles viktig i tiden som kommer. 
En avgjørelse for utbygging kan vi bare ta i tro og tillit til Guds 
ledelse i denne store saken.

Arbeid med nybygg har strukket seg over mange år, og det har på 
ulike måter, og i ulike grupper, vært bedt mye om at dette med 
kirkebygg må være i tråd med Guds ledelse.

Vi ønsker nå å invitere hele menigheten til en bønneaksjon for 
byggeprosessen, hvor vi ber i 40 dager, fra påske til Kristi him-
melfartsdag. Det vi i hovedsak skal be om er at vi som menighet 
lander på en rett avgjørelse. Jesus sier «Be, så skal dere få.» i Matt 
7,7a og Paulus sier i Filipperbrevet 4,6: «Vær ikke bekymret for 
noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på 
ham med takk.» Derfor denne invitasjonen til å være med å be.



Uke 1

Ukesfokus:
Bønn om at Gud må lede oss i prosessen

Dag 2 – Bønn om at nytt bygg må være Guds verk
«Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis 
Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.» Salme 127,1

- Takk for at Gud er en Gud som er til stede og aktiv i vår verden og i historien
- Bekjenner vår totale avhengighet til Gud også i byggesaken
- Be om at det må være Guds verk, at det er Gud som må «bygge huset»

Dag 3 – Bønn om at Jesus må lede oss
Jesus: «Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min 
kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Matteus 16,18

- Takk for at Randesund misjonskirke er Jesus sin menighet og at det er Han 
som dypest sett «bygger sin kirke».
- Be at vi som menighet overgir oss til Jesus og hans planer for vår menighet.

Dag 1 – takkebønn for oppstandelsen 
«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han 
som i sin rike miskunn har født oss på ny til et lev-
ende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,» 
1. Petersbrev 1,3

- Takk Gud for Jesu død og oppstandelse for oss. 
- Be om at vi må leve våre liv i kraften av korset og 
Jesu oppstandelse. 

Denne perioden med bønn for menighet og byggeprosjekt starter med 
at vi bekjenner vår avhengighet av Gud, at Gud må lede oss til å ta rette 
avgjørelser. Vi ber om at Gud må tale inn i får liv, og prege oss med sine 
tanker og sitt liv.



Dag 4 - Bønn om å høre Åndens stemme
«Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!» Åpenbaringen 3,13

- Takk for at Ånden fortsatt taler til Guds menighet, og at det er mulig å høre 
Åndens stemme.
-  Be om at vi som menighet må være særlig lydhøre til det Gud vil si oss i 
denne tiden.

Dag 5 – Bønn om å gå den veien Jesus vil vi skal gå
«Da Jesus hørte det, sa han til ham: “Én ting mangler du ennå: Selg alt du 
eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg 
meg!”» Lukas 18,22

- Takk Jesus for at han kaller oss til å være hans etterfølgere.
- Hjelp oss til å følge etter deg også når det koster.

Dag 6 – Bønn om et lydig hjerte
«For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, 
består til evig tid.» 1. Johannes 2,17

- Takk Gud for at han har gjort sin vilje kjent. I skriften, men også gjennom 
Åndens ledelse.
- Be om hjelp til å ha et lydig hjerte som velger Guds vei.

Dag 7 – Bønn om utholdenhet
«Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!» Kolosserne 4,2

- Takk Gud for alle hans løfter om at han skal høre og svare våre bønner.
- Hjelp oss, hele menigheten, å være utholdende i bønn for byggeprosessen

Dag 8 – Bønn om å leve for Kristus
«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, 
men for ham som døde og sto opp for dem.» 2. Korinterbrev 5,15

- Takk Jesus for at han var villig og lydig til å dø for vår skyld. Takk for hans 
oppstandelse.
- Be om at vi i større grad, og på alle livets områder, lever for Jesus. 



Uke 2
Ukesfokus: Bønn for det menigheten 
kan betyr for lokalsamfunnet

Dag 9 – Bønn om å være til velsignelse
«Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt 
stort. Du skal bli til velsignelse.» 1. Mosebok 12,2

- Takk for Guds godhet og velsignelse, også over oss som menighet.
- Vi bekjenner Jesus som Herre, og vet han også elsker vårt nabolag.
- Be om at vi som menighet får være til stor velsignelse for nabolaget vårt. 

Dag 10 – Bønn om at det som sås bærer frukt
«Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger 
det som ble sådd.” Da han hadde sagt dette, ropte han ut: “Den som har ører 
å høre med, hør!”» Lukas 8,8

- Takk for alt som er «sådd» i vår by og vår bydel fra mange kirker gjennom 
alle år.
- Be om at menigheten forsetter å så ut Guds ord, og at det som sås faller i god 
hjerte-jord.

Dag 11 – Bønn om gode relasjoner til lokalsamfunnet
«Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden 
godt.» Kolosserne 4,5

- Takk Gud for at vi som menighet er plassert i Randesund, og at Gud har 
planer for vårt nærvær i lokalsamfunnet.  
- Be om gode relasjoner også gjennom en eventuell byggeprosess. Be for 
nyttige og gode møter med nabolag og velforeninger.

Denne andre uken ber vi for lokalsamfunnet Rande-
sund misjonskirke er en del av. Vi ber at menigheten 
kan være til velsignelse, at vi oppleves som en positiv 
faktor. Vi ber om gode relasjoner, og visdom, også til 
hvordan byggesaken kommuniseres ut.



Ukesfokus: Bønn for det menigheten 
kan betyr for lokalsamfunnet

Dag 12 – Bønn om å avspeile både Jesu nåde og sannhet
«La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan 
dere skal svare hver enkelt.» Kolosserne 4,6

- Takk Gud for at han har gitt oss sannheten i sitt ord.
- Be om nåde og visdom til å være varme, vennlige, saklige og sanne i all vår 
kommunikasjon.

Dag 13 – Bønn om ånd og kraft i tjenesten
«Men dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal 
være mine vitner.» Apostlenes gjerninger 1,8

- Takk Gud for at han har gitt oss kraft ved Den hellige ånd så vi kan være 
hans vitner. 
- Be om frimodighet i vitnetjenesten, og at ordet vi deler må være båret av 
Åndens kraft.

Dag 14 – Bønn om åpenhet for evangeliet
«Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne Kristi 
mysterium, det som jeg nå er i fengsel for.» Kolosserne 4,3

- Takk for den åpenhet det har vært for evangeliet i vårt lokalsamfunn og vår 
by.
- Be om at Gud fortsatt må kalle på, og gjøre mennesker åpne for evangeliet.

Dag 15 – Bønn om at kirken må være et 
«Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt 
de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og 
lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som 
lot seg frelse.» Apostlenes gjerninger 2,46-47

- Takk for den rikdom og velsignelse det er å ha en lokal menighet å tilhøre.
- Be om at Gud må gjøre menigheten til et sted mange kan komme, og oppleve 
et menighetsfellesskap som er etter Guds hjerte.



Uke 3
Ukesfokus: Bønn om enhet og en god 
prosess for menigheten

Dag 16 - Bønn om klokskap i prosessen
«Med visdom blir huset bygd, og med innsikt blir det reist. Med kunnskap blir 
rommene fylt av kostbare, vakre skatter.» Ordspråkene 24,3-4

- Takk for at Gud er kilde til all visdom. også i byggesaken som ligger oss 
særlig på hjerte nå.
- Vi erkjenner at enhet er sårbart, særlig når viktige veivalg skal tas.
- Be om hjelp slik at denne prosessen er gjennomsyret av Guds visdom, 
innsikt og kunnskap.

Dag 17 - Bønn for enhet i menigheten
«Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være 
enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.» 
1. Korinterbrev 1,10

- Takk for enhetens basis: Vi er ett i Kristus. Takk også for den enhet som vår 
menighet har erfart i mange år. 
- Be om at Gud må bevare enheten i menigheten og styrke oss som fellesskap 
gjennom denne prosessen.

Dag 18 - Bønn om beskyttelse i prosessen
«Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For 
Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.» 
5. Mosebok 31,6

- Takk for at Gud er en kjempende Gud som er trofast og nær.  
- Be om at Gud må bevare og beskytte oss gjennom hele denne prosessen, at vi 
bevares fra alt som vil ødelegge og skape splid.

Denne tredje uken har vi fokus på prosessen frem 
til en avgjørelse angående bygg. Vi ønsker at det 
må være en god prosess for hele menigheten, at 
vi bevares fra splid, og at enheten blir styrket. Vi 
ber om stort engasjement, og et bredt eierskapet til 
avgjørelsen.



Ukesfokus: Bønn om enhet og en god 
prosess for menigheten

Dag 19 – Bønn om at mange lytter og gir råd
«Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes.» 
Ordspråkene 15,22

- Takk Gud for at han taler til sin menighet, og gir oss visdom når vi trenger 
det.
- Be om gode åpne prosesser, hvor de gode råd, de gode ideene og de gode 
forslagene kommer frem og blir hørt.

Dag 20 – Bønn om Guds velsignelse
«Måtte Herren vår Gud være vennlig mot oss! La våre henders verk lykkes for 
oss, ja, våre henders verk, la det lykkes!» Salme 90,17

- Takk for at Gud er en god Gud som vil oss det aller beste, også i denne 
prosessen.
- Be om at Gud leder oss, og at våre henders verk lykkes i det som er Guds 
evige perspektiv.

Dag 21 - Bønn om Åndens ledelse i prosessen
«Den hellige ånd og vi har besluttet …» Apostlenes gjerninger 15,28

- Takk for at Den hellige ånd virker og leder også i 2021.
- Be om at når vi har landet en avgjørelse på utbygning, så må det være en 
avgjørelse hvor vi kan si: Så langt vi vet så har Den hellige ånd og vi besluttet.

Dag 22 – Bønn om felles engasjement i bønn
«Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og én stemme og sa: …,» 
Apostlenes gjerninger 4,24

- Takk Gud for den kraften som ligger enhetlig og samstemt bønn.
- Be om at Gud vekker oss til bønn, slik at bønn blir bærende for all vår 
virksomhet.



Uke 4
Ukesfokus: Bønn for de som har 
et særlig ansvar i prosessen

Dag 23 – Bønn for de som har et særlig lederansvar for 
prosessen
«Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å 
bebreide gir til alle, og han skal få.» Jakob 1,5

- Takk for løfter om at Gud gir visdom når vi ber.
- Vi erkjenner at rent menneskelig kunnskap og kompetanse ikke er 
tilstrekkelig.
- Be om at de som har særlig lederansvar i byggeprosessen får visdom og alt 
de trenger for å lede på en god måte.

Dag 24 - Bønn for de som arbeider med det byggetekniske
«Jeg fortalte dem også hvordan Gud holdt sin gode hånd over meg, og hva 
kongen hadde sagt til meg. Da sa de: “La oss gå i gang med å bygge!” Og de 
tok fatt på det gode verket.» Nehemja 2,18

- Takk Gud for at han har utrustet mennesker med evner og gaver til å se 
muligheter når det gjelder det å bygge.
- Be for gode og tillitsfulle relasjoner til entreprenør, arkitekt og andre 
samarbeidspartnere.  

Dag 25 – Bønn for de som har kreativt planleggingsansvar
«Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og 
dyktighet i alle slags håndverk, […] Jeg har gitt visdom i hjertet til alle som 
har forstand, så de kan lage alt det jeg har pålagt deg…» 2. Mos 31,3 og 6

- Takk for at Gud utruster mennesker med ulike kunstneriske og kreative 
gaver.
- Be for de som skal planlegge detaljene i bygget, be om kreativitet og om 
klokskap.

Denne fjerde uken i bønneaksjonen vil vi be for de 
som har et spesielt ansvar i prosessen. Det er mange 
grupper som er engasjert med ulike ansvarsområder.  
Det er bygg, informasjon, økonomi, brukergrupper 
osv. Vi ber om visdom, kreativitet og gode 
prosesser.



Ukesfokus: Bønn for de som har 
et særlig ansvar i prosessen

Dag 26 – Bønn for de som har ansvar for økonomi
«Så gjør dere ikke bekymringer, […] Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.»  Matteus 6,31-33

- Takk for at vi ved troen på Jesus har del i Guds rike, og at vi alltid kan søke 
han.
- Be om at de som har ansvar for innsamling og økonomi skal slippe å 
bekymre seg, men kjenne at mange bærer ansvaret sammen med dem.

Dag 27 - Bønn for stab og lederskap
«Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og 
dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene 
og uten feil på Kristi dag,» Filipperne 1,9-10

- Takk Gud for at han kaller mennesker inn i sin tjeneste og utruster med sine 
nådegaver.
- Be om at stab og lederskap må lede med kjærlighet, innsikt og god 
dømmekraft.

Dag 28 – Bønn om det personlige ansvar
«… bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig 
presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus 
Kristus.» 1. Petersbrev 2,5

- Takk for at i Guds menighet så hører vi alle fra Gud, vi er alle «prester» i den 
forstand.
- Be Gud vise den enkelte av oss hvilket ansvar den enkelte har innfor denne 
avgjørelsen vi må ta. 

Dag 29 – Bønn om nødvendig hvile i prosessen
«I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være sabbat, en 
hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. […] 
3. Mosebok 23,3

- Takk for at Gud har slik omsorg for sitt skaperverk at han har gitt oss en 
hviledag i uken. 
- Be om balanse mellom arbeid og hvile for alle som bærer ansvar i vår 
menighet, og i denne prosessen.



Uke 5
Ukesfokus: Bønn for økonomien 
ved byggeprosjekt

Dag 30 – Bønn om engasjement for Guds sak
«Herren sa til Moses: Si til israelittene at de skal komme med en offergave til 
meg. Dere skal ta imot gaven fra hver den som gir av et villig hjerte. […] La 
dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem.» 
2. Mosebok 25:1-2,8.

- Takk for at Gud har velsignet oss på så mange vis, også økonomisk.
- Vi erkjenner at vi ofte blir opptatt med andre ting enn det som er Guds 
hjertesak. 
- Be om at Gud må hjelpe oss å engasjere oss til Guds rikets arbeid med villige 
hjerter.

Dag 31 - Bønn om å erfare gleden ved å gi
«… Husk de ordene Herren Jesus selv sa: `Det er saligere å gi enn å få.`» 
Apostlenes gjerninger 20,35b

- Takk for det privilegiet det er å kunne være med i menighetens givertjeneste.
- Be om å erfare den dype og ekte glede ved å gi.

Dag 32 - Bønn om å investere ressurser klokt
«Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige Mammon, så de 
kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.» Lukas 16,9

- Takk for at vi kan bruke av våre økonomiske ressurser i Guds rikets arbeid.
- Be om at vi kan være gode forvaltere med evighetsperspektiv også når det 
gjelder økonomi.

Denne femte uken vil vi særlig be for den 
økonomiske side av byggeprosessen. Det er både en 
bønn om at Gud må sørge for at vi får det vi trenger, 
og det er en bønn om at Gud må minne den enkelte 
av oss hvordan vi skal være med å løfte økonomisk i 
dette prosjektet.



Ukesfokus: Bønn for økonomien 
ved byggeprosjekt

Dag 33 - Bønn om Guds forsørgelse
«Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle 
forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» 2. Korinter 9,8

- Takk for alle hans løfter om at han vil gi oss det vi trenger.
- Be om at Gud hjelper oss å få inn tilstrekkelig til kirkebygg om dette er Guds 
vilje.

Dag 34 – Bønn om Gud taler til den enkelte av oss
Fredag til søndag denne uken er det et særlig fokus på at Gud må minne oss 
på hvor mye den enkelte av oss kan bidra med inn i et eventuelt byggeprosjekt. 
Dette må ikke oppfattes som hverken press eller manipulasjon. Men før vi tar 
en avgjørelse må vi som menighet vite hva vi i fellesskap løfte når det gjelder 
økonomi. På et senere tidspunkt vil alle få mulighet til å kommuniser hvor mye 
den enkelte kjenner det blir rett å bidra med.

«Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile 
på deg og gi deg råd.» Salme 32,8

- Takk for at Gud lar sine gode, vennlige, kjærlighetsfulle øyne hvile på oss.
- Be om at Gud må gi den enkelte tydelig rettledning, og vise vei rundt 
økonomi og byggesak.

Dag 35 - Bønn om at Gud hjelper oss til å ta beslutning
«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av 
tvang. For Gud elsker en glad giver.» 2. Korinterbrev 9,7

- Takk for at Guds nåde mot oss er fri, og krever ingen motytelse fra vår side.
- Be om hjelp til å få fred for hvor mye vi skal gi til menighet og Guds rike.

Dag 36 - Bønn om hjelp til å handle ut fra hva Gud leder til
«Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side 
så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når 
jeg kommer.» 1. Korinterbrev 16,2

- Takk for at det er den enkeltes oppgave å bestemme seg for hvor mye en skal 
gi.
- Be om at den enkelte skal kunne få nåde til å gjøre rett rundt økonomisk 
bidrag i byggeprosessen.



Uke 6
Ukesfokus: Bønn for menigheten 
og visjon og strategi

Dag 37 - Bønn om at mennesker hjelpes til tro på Jesus og et 
liv med han
«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønn-
ens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. 
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28,19f

- Takk for at vi har fått privilegiet med å kommunisere verdens beste budskap.
- Tilgi oss at vi ofte er så trege til å gå, og trege til å sende mennesker ut. 
- Be om at Gud må hjelpe oss å holde denne visjonen levende i våre liv.

Dag 38 - Bønn om sendekraft
«Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender 
jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.» 
Johannes 20,21-22

- Takk for at Gud har valgt oss, vanlige mennesker, til å være hans sendebud.
- Be om at vår menighet kan ha sendekraft og sendekapasitet.

Dag 39 - Bønn om å være et fellesskap preget av Jesus 
«Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og 
lengden, høyden og dybden,  ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all 
kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!» Efeserne 3,18-19

- Takk Jesus for at han ved sitt liv og sin død viser oss sin kjærlighet på slik en 
håndfast måte.
- Be om at Kristi kjærlighet blir åpenbart gjennom Randesund Misjonskirkes 
virksomhet.

Vi avslutter denne bønneaksjonen med å 
be for menighetens oppdrag og hvordan 
vi kan være et fellesskap som gjør Jesus 
synlig i vårt lokalsamfunn. 



Ukesfokus: Bønn for menigheten 
og visjon og strategi

Dag 40 – Bønn om at Jesus må være Herre
«Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd 
som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører.» Apostlenes 
gjerninger 2,33

- Takk for at Jesus er opphøyd til Guds høyre hånd, og at han er gitt all makt i 
himmel og på jord.
- Be om at Jesus må skaper vekkelse og fornyelse i vår menighet.

Jeg ber om at 
vår Herre Jesu Kristi Gud, 

herlighetens Far, 
må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, 

så dere lærer Gud å kjenne. 
Må han gi dere lys til hjertets øyne, 

så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, 
hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 

og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.  
Med denne veldige makt og styrke 
reiste han Kristus opp fra de døde 

og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 
over alle makter og åndskrefter, 
over alt velde og herredømme 

og over alle navn som nevnes kan, 
ikke bare i denne tid, men også i den kommende.  

Alt la han under hans føtter, 
og ham, hodet over alle ting, 

ga han til kirken, 
som er Kristi kropp, 

fylt av ham som fyller alt i alle.

Efeserne 1,17-23


