
1. Vi glæder os over, at bede-teamet i Serbien med stor iver 
bærer kvinder og piger rundt om i verden frem for Gud, og 
at de identificerer sig med alt det, de har at kæmpe med, og 
har medfølelse med dem i deres smerte.  
2. Tak Gud for at have sendt kvalificerede og engagerede 
frivillige til KmH – teamet i Nepal.  Kirker og  kvinder 
fra det lokale menighedsarbejde er gået sammen for på en 
mere effektiv måde at nå kvinder i området. 
3. Tak for, at vor Far har vist og stadig viser sin kærlighed 
og omsorg over for sine børn under corona – pandemien 
og i hver eneste svære situation, vi står overfor. Sammen 
med det polske KmH – team finder vi i denne periode med 
frygt og angst vor tilflugt og styrke hos Gud. (Sal. 46, 2)
4. Tak for, at det indonesiske team viser Jesu kærlighed til 
landsbykvinder ved at give dem gode råd om sundhed og 
hjælpe dem med at få mikrolån, så de kan få gang i deres 
små forretninger. 
5. Tak Gud for, at Han er ”Herren, der ser”, hvad vi har 
brug for og har ledt mennesker til at støtte det canadiske 
KmH-team med både økonomisk hjælp og forbøn. (1. 
Mos. 22, 14)
6. Tak for, at KmH – teamet  i Norge nu kan sende en 90 
– sekunders lydandagt, som hedder ”Tapas for the Faith” 
(Tapas for troen) tre gange om ugen. Disse små bibelske 
opmuntringer er tænkt som appetitvækkere, så lytterne får 
lyst til at høre mere. 
7. Tak Gud, at Han har opmuntret KmH – teamet  i 
Bonaire gennem lytternes taknemmelighed over at være 
blevet velsignet af  programmerne, netop som teamet følte 
sig alene og modløse i arbejdet.  Bed Gud om at give dem 
styrke til at være lydige og til at fortsætte. (Sal. 9, 2)
8. Tak Gud for Hans trofasthed over for og velsignelse af  
KmH – bedegrupperne i Finland, som netop har kunnet 
fejre 20 års jubilæum. Tak for, at Gud har kaldet kvinder til 
at bede, og at de derigennem er blevet forenet og styrket. 
(2. Tim. 2, 13)
9. Tak Gud for, at Han sender dygtige frivillige til vore 
teams. De står for den praktiske side af  den information, 
som når KmH – lytterne. 
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10. Tak for, at lytteres liv bliver forvandlet, når de lytter til kvin-
ders vidnesbyrd om Guds kærlighed i KmH – udsendelserne i 
Ukraine.
11. Tak for, at krisen med coronavirus har fået befolkningen i 
Frankrig til at finde sammen. Bed om, at man også efter denne 
specielle tid i nød, må fortsætte med at imødekomme hinan-
dens behov.
12. Tak for, at Gud har givet det rumænske KmH – team med-
følelse for andre kvinder, kreativitet til de forskellige projekter 
og inspiration til nye små programmer. Bed om, at kvinder må 
blive velsignet gennem den daglige facebook-andagt. 
13. Tak Gud, fordi han har sørget for økonomiske midler til 
KmH – arbejdet i Tyskland i næsten to årtier. 
14. Tak Herren for den store betydning, som KmH’s bede-
grupper har haft i denne svære tid. Bed om, at Gud må 
velsigne grupperne og give dem visdom i forbønnen for deres 
fædrelande. (Ef. 6, 8)
15. Tak for, at enheden i Kristus binder de lokale bedegrupper 
sammen. Tak for, at Gud knytter de bedendes hjerter og hele 
KmH – familien i verden tættere sammen i kærlighed. (Kolos. 
3, 14)
16. Tak for, at de serbiske KmH – udsendelser forvandler liv, 
giver sand åndelig fornyelse og hjælper kvinder videre på deres 
rejse til erkendelse af  Gud. 
17. Tak Herren for de frivillige, som giver af  deres tid og fær-
digheder til berigelse af  menighedsarbejdet og til velsignelse for 
kvinder i Brasilien. (Matt. 9, 38)
18. Tak Gud for, at KmH – teamet i Uruguay er blevet op-
muntret gennem de respons, man har fået fra lyttere, hvis liv er 
blevet inspireret og styrket. (Rom. 1, 12) 
19. Tak for, at så mange lande har taget godt imod Hidden 
Treasures – udsendelsen  (Skjulte Skatte), som er et redskab til 
heling for kvinder, der er blevet seksuelt udnyttet. Bed for dem, 
der oversætter og producerer programmet til nye sprog. 
20. Tak Gud for, at KmH-teamet i en landsbykirke i Indien, fik 
stablet deres første kvindemøde på benene. 100 kvinder deltog. 
21. Tak vor Far for de mange forbedere, der er spredt rundt 
omkring i verden, og som udtrykker deres kærlighed ved dag-
ligt at bede for mennesker, de aldrig har set. (Ef. 6, 18)

22. Tak for, at det selv midt i en pandemi er muligt at 
benytte de mange forskellige former for  medier til at 
bringe håb til kvinder i Latinamerika og til hele verden. 
23. Tak for, at Guds Ord og sandhed er Livets brød for 
lytterne af  KmH – udsendelserne  i Ukraine. (Johs. 6, 35)
24. Tak for, at de korte, iderige og praktiske andagter, 
som det rumænske KmH – team lægger på Facebook 
og WhatsApp, bliver modtaget som ”vidunderlige og 
opmuntrende meditationer for sjælen.”
25. Herren er kilden til vores kreativitet. Tak Ham, fordi 
Han viser vore teams rundt omkring i verden nye måder, 
hvorpå kvinder kan nås med budskabet om sandhed, håb 
og helbredelse.  
26. Pris ske Gud for, at de tyrkiske, albanske og andre 
KmH – teams beder for og besøger kvinder, der ligger 
på hospitalet. Disse kvinder i nød udviser stor taknem-
melighed for besøgene. 
27. Tak for, at KmH – udsendelserne når ind til de kvin-
der, der bor i de såkaldte lukkede lande, og giver dem håb 
og nyt liv i Jesus. Bed om, at Gud må beskytte dem, der 
udbreder evangeliet og må give dem visdom i arbejdet. 
28.  Tak for, at også mange mænd i Afrika bliver opmun-
tret og kommer til tro på Jesus gennem KmH – udsen-
delserne. Guds Ord forvandler liv og familier. 
29. Tak for, at KmH- medlemmer benytter TWR i Nepal 
til at undervise kvinder og børn i hygiejne, så de kan 
beskytte sig mod Covid – 19. (Sal. 32, 7)
30. Tak for den nye regionale koordinator for Sydasien. 
Bed om, at Gud må give hende visdom og hjerte for de 
mange kvinder, som hun skal være der for, og at hun må 
komme ind i tingene på en god måde. 
31. ”Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sam-
men i Jesu Kristi navn, og sig Gud Fader tak ved ham.” 
(Kolos. 3, 17)
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mere. Det var meget befriende at opdage,  at ”fordi vi er 
forskellige, vil vi også erfare Guds nærvær på forskellige 
måder; måder, der svarer til den personlighed, han har 
skabt os med.”

De syv måder
Den intellektuelle måde – gennem fordybelse 
Kommer du nærmere Gud, når du studerer Skriften? 
Tilegner du dig bedst Guds Ord, når du læser og for-
dyber dig i Ordet, samtaler om det eller når du lytter til 
sund forkyndelse? 

Den relationelle måde – gennem relationer 
Oplever du stærkest Guds nærvær, når du er sammen 
med andre? Taler Gud til dig gennem samtaler med 
andre?

Den tjenende måde – gennem det, du gør for andre 
Føler du allermest Guds nærvær, når du hjælper andre 
mennesker? Føler du glæde over Gud, når du tjener 
andre?

Den tilbedende måde – gennem tilbedelse 
Føler du en dyb indre frihed, når du priser Gud? Ople-
ver du bedst Guds tilstedeværelse, når du tilbeder ham?

Den aktive måde – gennem handling 
Er det din passion at engagere dig i en god sag? Arbejder 
du ihærdigt for at løse problemer til Guds ære?

Den fordybende måde – gennem stilhed og alenetid 
Elsker du at have masser af  uforstyrret alenetid? Kom-
mer du bedst Gud nærmere i stilheden, når alle forstyr-
relser og hverdagens lyde er fjernet?

Den tilstedeværende måde – gennem skaberværket 
Får du ny kraft og energi ved at opleve Guds skaber-
værk? Ser du Gud i både naturens storhed og i de mind-
ste detaljer?

Uanset hvilken måde, du foretrækker, så opmuntrer jeg 
dig til at anvende den for at komme nærmere Gud. Han 
har skabt hver enkelt af  os i sit billede og med hver sin 
personlighed og kalder os til dagligt at komme ind i et 
dybere forhold til ham. 

Hvordan kommer du ind i
et dybere forhold til Gud?
Når vi priser, takker og tilbeder Gud, drages vi ind 
i et tættere forhold til ham. Det er som om, at Gud 
bruger denne verdensomspændende krise, hvor vores 
hverdag er blevet anderledes, til at gøre os stille for 
ham og dermed få et dybere forhold til ham. 

Han beder os om at slippe kontrollen, så han kan 
tage styringen og derved åbne vore øjne for, hvad 
der er ægte, stabilt og vigtigst i livet. Og når krisen er 
ovre, ønsker Gud, at vi opretholder denne afhængig-
hed af  og nærhed til ham. 

Hvordan gør vi så det?
I bogen ”God is closer than you think” (Gud er os 
nærmere, end vi tror) beskriver forfatteren John Ort-
berg syv måder, hvorpå vi kan komme Gud nær-
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