
GUD ÄR VÅR styrka 

Global bön- och fastedag - 12 januari 2022 

Lovprisning – Gud är vår Styrka: en som har en fast vilja, karaktär, sinne eller syfte; makt att stå 

emot tvång. 
HERREN är kung! Han är klädd i höghet, HERREN är klädd och rustad med kraft. Världen står fast, den 
vacklar inte. Psalm 93:1  
Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glädje i hans boning. 1Krönikeboken16:27. 
Gud, visa din styrka! Gud, stärk vad du gjort för oss! Psalm 68:29 
När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet och kraft i min själ. Psaltaren 138:3 

Syndabekännelse 
Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus 
kommer med alla sina heliga. 1 Tessalonikerna 3:13 

Tacksägelse 
Men jag ska sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd, för du är en borg för mig, en tillflykt 
när jag är i nöd. Psalm 59:17 

Förbön 
Våra barn 

Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och 
av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”. Lukas 10:27 

Troende skola elevkår/lärarkår/anställda 
Fråga efter HERREN och hans makt, sök alltid hans ansikte. Psalm 105:4 

Icke troende skola elevkår/lärarkår/anställda  
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom 
från de döda, ska du bli frälst.  Romarbrevet 10:9 

Skolfrågor 
Ge åt HERREN, ni folkens släkter, ge åt HERREN ära och makt! 1 Krönikeboken 16:28 
andligt uppvaknande, väckelse, styrd av bibliska värderingar och hög moralisk standard, säkerhet, annat ... 

Mammor i Bönfrågor 
Men jag ska sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd, för du är en borg för mig, en 
tillflykt när jag är i nöd. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Psalm 59:17, Filipperbrevet 4:13  

Välsignelse  
Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far, som har älskat oss och gett oss evig 
tröst och gott hopp i sin nåd, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning 
och ord. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. 

2 Tessalonikerbrevet 2:16-17, 3:5 


