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       Håb. 
 
Gud vil bane en vej, selv når det ser ud til der ingen vej er. 
En sen aften modtog Don Moen (amerikansk Lovsangsleder) et telefonopkald med tragiske ny-
heder. Hans kones søster havde mistet sin ældste søn i en trafikulykke.  
 
Craig & Susan Phelps og deres 4 sønner kørte gennem Texas på vej til Colorado, da deres bil 
blev ramt af en atten-hjulet lastbil. Alle 4 drenge røg ud af bilen. Craig og Susan fandt deres 
drenge ved hjælp af drengenes skrig.  
 
En søn lå i en grøft, en anden i et vådt område af sne. Tæt ved lå den tredje søn, som var lan-
det ved en telefonpæl. Alle 3 var alvorligt såret. Men da Craig, som var læge, fandt sin ældste 
søn Jeremy liggende tæt ved et hegn, så han at Jeremy havde brækket halsen. Der var intet 
Craig kunne gøre for at genoplive sin søn. 
Da Don modtog disse tragiske nyheder, få timer efter, mindes han : ”Hele min verden stod stil-
le, men jeg blev nødt til at tage et fly næste morgen for at indspille musik, noget som var aftalt 
flere uger i forvejen og som ikke kunne aflyses. Selvom jeg vidste at Craig og Susan var ulyk-
kelige, kunne jeg ikke være hos dem før dagen før begravelsen. 
 
På flyrejsen dagen efter ulykken, gav Gud mig en sang til Craig og Susan.” 
”Gud vil bane en vej, selv når det ser ud som om der ingen vej er. Han virker på måder, vi ikke 
kan se. Han vil bane en vej for mig”. 
Sangen var skrevet ud fra Esajas 43:19:” For nu vil jeg gøre noget helt nyt! Ser I det ikke? Nu 
baner jeg en vej gennem ørkenen og lader vandstrømme bryde frem i ødemarken”. 
Den sang bragte trøst til Craig og Susan, da det virkede som om alt håb var ude. Det rørte det 
sårede i deres hjerter med håb og opmuntring. 
Don modtog et brev fra Susan hvor hun citerede Esajas 43:4: ”Fordi du er dyrebar for mig, ag-
tet og elsket, giver jeg andre folkeslag i bytte for at redde dig”.  
Susan skrev ” Vi har set sandheden i det skriftsted”. 
 
Da Jeremys venner hørte at han havde sagt JA til Jesus kort før han døde, begyndte mange af 
dem at spørge deres forældre, hvordan de kunne være sikre på at komme i himlen når de 
skulle dø. 
 
Ulykken fik også Susan og Craig ind i et tættere forhold til Gud, såvel som nye veje i tjenesten 
for ham. Craig begyndte at undervise i søndagsskolen og Susan blev aktiv i Aglow. Hun delte i 
forskellige grupper sin historie og om Guds omsorg for hende i hendes sorg.  
Hun har siden fortalt :” Den dag ulykken skete, da jeg kom ud af bilen, inden jeg vidste at vo-
res søn var død, vidste jeg at jeg måtte tage et valg. Jeg kunne blive bitter og vred, eller fuldt 
ud acceptere Gud og hvad han end havde for os. Jeg var nødt til hurtigt at tage en beslutning. 
Jeg har set frugter komme som et resultat af det valg jeg traf den aften. Hvis jeg skulle vælge 
igen, ville jeg træffe det samme valg en gang til. Det er det værd at vide at andre vil komme i 
himlen, på grund af det der skete med Jeremy. Gud banede virkelig en vej for os. 
Kort tid efter at sangen ” God will make a way for me” (Gud vil bane en vej for mig) blev ind-
spillet og udgivet, begyndte mennesker rundt om i verden, at skrive og ringe til Don  for at de-
le deres historier, deres ligene tragedier. Alle opkald og breve havde et tilfælles—Gud havde 
banet en vej for dem, hvor alt håb så ud til at være ude.  



Gud havde båret dem gennem en rystende situation, og ved hans nåde kom de frem med en 
stærkere tro, fornyet håb og øget mod ,på den anden side af hjertesorg og tab. 
Sandheden om Guds ord er: at han vil bane en vej for de som stoler fuldt ud på ham. Den 
nøjagtige vej er hans plan. De nøjagtige metoder er efter hans design, men han vil bringe os 
igennem til en større helhed, hver gang vi stoler på ham. 
Jesus svarede  : Jeg er vejen og sandheden og livet, ingen kan komme til Faderen uden gen-
nem mig”. 
Hold dig tæt til Jesus og du vil altid finde en vej, for Gud vil bane en vej for dig. 
 
Sangen kan findes på www.youtube.com. 
Don Moen: God will make a way. 
Historier om Håb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bare fordi du ikke ser en vej, betyder det ikke at Gud ikke har en vej for dig.  
Det har han. Blot stol på ham!. 



Evangelisk Alliance. 
Fra 8. – 15. januar er der Evangelisk Alliance.. 
8. jan. kl. 19.00 Angars Kirken  
9. jan. kl. 19.00 Frelsens Hær. Lovsangsgruppen medvirker.  
10. jan. kl. 19.00 Vor Frelsers Kirke. 
11. jan. kl. 19.00 Aalborg Frimenighed. 
12. jan. kl. 19.00 Apostolsk Kirke. 
13. jan. kl. 16.30 A2 Aalborg Citykirke.  
14. jan. kl. 19.00 Bethelkirken. 
15. jan. kl. 19.00 Bethaniakirken. 
Velkommen til bedemøderne. 
 
Onsdagsklubben  starter op igen onsdag d. 11. januar kl.13.00. 
 
Bibeltime og Lovsang bliver den 2. torsdag i måneden. 
Første gang torsdag d. 9. februar. 
Vi dykker ned i Paulus brev til Filipperne. 
Kom og vær med  om Guds ord. 
 
 
 
 
 
Åbent Hus i Kælderen. 
Tirsdag d. 17. januar starter vi med Åbent Hus. 
Du er velkommen til at komme og spise med. 
Det er ganske gratis. 
 
 



Fastelavnsgudstjeneste. 
Søndag d.19 februar har vi Fastelavnsgudstjeneste/fest for Korpset og indbudte familier 
(OBS. Alle er velkomne). Vi får i den anledning besøg af ungdomskonsulent Mia Schmidt 
Krag fra Vejle som vil tage hånd om gudstjenesten, som denne dag starter kl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besøg i Onsdagsklubben. 
Onsdag d. 22. februar får Onsdagsklubben besøg af  Sergent Tina Kamfenborg. 
Tina er ny Sergent i Frelsens Hær, Tønder. 
Hun kommer og fortæller om sin trosrejse, fra hun mødte Frelsens Hær i Sønderborg. 
Kom og hør hendes fantastiske vidnesbyrd.  Det er værd at høre på.  
Kom også, selvom du ikke normalt kommer i Onsdagsklubben. 
 
Officererne er bortrejst fra onsdag d. 25. — søndag 29. januar. 
 
Møllepladscenteret har åbent alle hverdage, mandag til fredag kl. 7.30 – 11.30. 
Du er altid velkommen til at kigge ind og få en kop kaffe m brød. Te kan vi også klare :-) 

 



      Program for Januar. 
Søndag d. 1/1.  kl.10.30. Nytårsmøde. 
Søndag d .8/1 kl.10.00 Bønnemøde. 
                        Kl.10.30 Gudstjeneste. 
Mandag  d. 9/1 EA Bønnemøde. kl. 19.00 Ansgarkirken. 
Tirsdag  d. 10/1 EA Bønnemøde. kl. 19.00 Frelsens Hær. Lovsangsgruppen medvirker. 
Onsdag  d. 11/1 kl. 13.00 Onsdagsklub. 
Onsdag  d. 11/1 EA Bønnemøde Kl.19.00. Vor Frelsers Kirke. 
Torsdag d. 12/1 EA Bønnemøde kl.19.00 Apostolsk Kirke. 
Fredag  d. 13/1  EA Bønnemøde. Kl.19.00 A2 Aalborg Citykirke. Bemærk der startes kl.16.30 
med spisning. Se plakat på opslagstavlen. 
Lørdag  d. 14/1  EA Bønnemøde kl.19.00 Bethelkirken. 
Søndag d. 15/1 kl.10.00 Bønnemøde. 
                       Kl.10.30 Gudstjeneste. 
Søndag d. 15/1 EA Bønnemøde kl.19.00 Bethaniakirken. 
Tirsdag d. 17/1 kl. 11.30 – 13.00 Åbent Hus. 
Onsdag d. 18/1 kl.13.00 Onsdagsklub. 
Søndag d. 22/1 kl.10.00 Bønnemøde. 
                       Kl.10.30 Gudstjeneste. 
Tirsdag d. 24/1 kl.11.30—13.00 Åbent Hus. 
Onsdag d. 25/1 kl. 13.00 Onsdagsklubben. Inger Merethe Thomsen. 
Søndag d. 29/1 kl.10.00 Bønnemøde. 
                       Kl.10.30 Gudstjeneste v. Edel & William Bjarkam. 
Tirsdag d. 31/1 kl. 11:30—13.00 Åbent Hus. 
 



 

      Program for Februar. 
Onsdag  d. 1/2  kl.13.00 Onsdagsklub Månedens Middag. 
Søndag  d. 5/2 kl.10.00 Bønnemøde. 
                      kl. 10:30 Gudstjeneste. 
Tirsdag d. 7/2 kl. 11.30—13.00 Åbent Hus. 
Onsdag d. 8/2 kl.13.00 Onsdagsklub. 
Torsdag d. 9/2 kl. 19.00 Bibel & Lovsang. 
Søndag d. 12/2 kl.10.00 Bønnemøde. 
                       kl.10.30 Gudstjeneste. 
Tirsdag d. 14/2 kl. 11.30—13.00 Åbent Hus. 
Onsdag d. 15/2 kl. 13.00 Onsdagsklub. 
Søndag d. 19/2. kl.        Fastelavnsgudstjeneste/fest  
                                   med Mia Schmidt Krag. 
Tirsdag d. 21/2 kl. 11.30—13.00 Åbent Hus. 
Onsdag d. 22/2 kl. 13.00 Onsdagsklub Besøg af Sergent Tina Kamfenborg fraTønder. 
Søndag d. 26/2 kl.10.00 Bønnemøde. 
                       kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Tirsdag d. 28/2 kl. 11.30—13.00. Åbent Hus. 
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Bøn for menigheden om styrke og indsigt! 
Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, 
efter hvem hver fædrenehus i himlene og  
på jorden har navn, og beder om, at han i 
sin herligheds rigdom med kraft vil give jer 
at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, 
at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og 
I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, 
så at I sammen med alle de hellige får 
styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden 
og højden og dybden er, og til at kende  
Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse 
så I fyldes, til hele Guds fylde nås. 
Ham, som formår med sin kraft, der  
virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi  
beder om eller forstår, ham være ære i  
kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i 
evighedernes evighed! Amen. 
   Efeserbrevet 3, 14—21 


