Kvindernes Bededag i Odense, fredag,d. 4 Marts 2022
Kvindernes Internationale Bededag i år blev afholdt i Baptist kirken i Odense
fredag den 4. marts kl. 16. Vi startede med kaffe og kage en time før
gudstjenesten begyndte.
De sidste to år kunne vi ikke samles fysisk pga. Corona virus pandemien, og
derfor glædede det os meget, at det kunne lade sig gøre i år.
I år er der samlet ca. 9.000 kr. ind i Odense, et flot resultat, da vi var 31
personer samlet. Astrid Høllum Christensen, der er præst i Frelsens Hær, stod
for en smuk prædike om ”Håb”, (Jer. 29; 11), og efterfølgende stod hun for
nadveren. Den tekst om ”Håb” gav os følelsen af glæde, og at kvinder over
hele verden stod sammen denne dag i fælles bøn, og det gav os håb på ny.
Håbet for en bedre, lysere og retfærdig verden.
Efter prædiken blev der orienteret om de to indsamlingsprojekter.
Alt taget i havde vi et godt Bededagens arrangement, hvor vi oplevede, at det
var godt at samles til fælles bøn og samvær med Gud og hinanden.
I fællesskabet bad vi til vores Himmelske Fader om, at han ville række sin
hjælpende hånd til de hårdt trængte derude i den store verden. Vi bad også
om, at Gud vil gøre alting vel igen: Læge den brudte verden, stoppe krigen i
Ukraine og andre steder, hvor der er uro i verden, og genoprette orden og
fred. Og vi ved, at Gud vil høre vores bøn og vil svarede på det rette tidspunkt.
Som kristne må vi tjene Gud med den gave vi fik tildelt, dele den ud og give det
håb videre, for Gud siger : ”Jeg ved hvilke planer jeg har lagt for jer ” (Jer. 29;
11)
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