
Prijs de Here! Hij is een goede God.
Want zijn goedheid en liefde blijven eeuwig bestaan.

Psalm 107:1 (HTB)

BUITENGEWOON

TROUW
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INLEIDING
Psalm 107 begint met de zo vertrouwde uitdrukking: ‘Loof de 

HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw’ (NBV). Voor ve-

len van ons beter bekend in de oudere vertaling ‘Looft de HERE, 

want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid’ 

(NBG). En dan vooral bekend door Psalm 136, waarin talrijke 

redenen worden opgesomd, waaruit blijkt dat de Heer goed is, 

met name over de schepping en Israëls geschiedenis. Allemaal 

redenen om Hem te loven en te eren, om juist ook vandaag, aan 

het begin van deze gebedsweek, Gods buitengewone trouw te 

bejubelen. Het richt ons op wie Hij is, op hoe Hij ons voortdurend 

terzijde staat en helpt. Hij geeft ons elke dag zijn genade, onder-

steunt ons in moeilijke omstandigheden, leidt ons voortdurend 

door zijn Geest, helpt ons bij het nemen van beslissingen. Laten 

we Hem bij voorbaat alvast voor al deze zegeningen en nog vele 

andere danken en loven. Want Hij is buitengewoon trouw!

Locatie: de Lounge

Zondag 19 januari 19.30 - 21.00  u  Lofprijsavond (in de Fonteinzaal)

Maandag 20 januari 06.00 - 07.00  u  gezamenlijke bidstond
 07.00 - 22.00  u  gelegenheid voor gebed
 19.00 - 20.00  u  gebed met en voor kinderen, tieners en jeugd

Dinsdag 21 januari 08.00 - 22.00  u  gelegenheid voor gebed
  19.00 - 20.00  u   gebed door en voor huiskringen, Onderwijs  

en Programma

Woensdag 22 januari 06.00 - 07.00  u  gezamenlijke bidstond
 07.00 - 22.00  u  gelegenheid voor gebed
  19.00 - 20.00  u   gebedswandeling door ons gebouw voor 

Zending, Muziek en Techniek

Donderdag 23 januari 08.00 - 22.00  u  gelegenheid voor gebed
  19.00 - 20.00  u  gebed voor Gemeentezorg en Financiën

Vrijdag 24 januari 06.00 - 07.00  u  gezamenlijke bidstond
 07.00 - 22.00  u  gelegenheid voor gebed
 09.00 - 20.00  u   gebed voor de leiding van onze gemeente, 

Beheer en Dienstverlening en Communicatie

Zondag 26 januari  In de ochtenddiensten terugblik en afsluiting van de gebedsweek, 
met opdragen van alle gebedenPR
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DOLEN IN 

DE WOESTIJN

Maandag 20 januari  Psalm 107:4-9 

In Psalm 107 komen een viertal groepen mensen aan de orde, 

die het op de een of andere manier moeilijk hebben. We gaan 

elke dag naar een groep kijken. De eerste groep (vers 4-9) zijn 

mensen die ‘door de woestijn doolden’. Ze waren verdwaald in 

de wildernis en kregen honger en dorst. Dit kan natuurlijk letter-

lijk. We kennen ook allemaal mensen die dwalen in het leven en 

die geestelijk honger en dorst hebben. Ook heel veel kinderen, 

tieners en jongeren, die nog moeten kiezen in welke principes ze 

willen geloven en op wie in deze tijd zoveel afkomt. Er zijn zoveel 

verleidingen en bezigheden die je aandacht trekken en die je 

aftrekken van het zicht op de genade en liefde van God. Bid mee 

voor deze jonge mensen, dat ze hun angsten en gevaren bij de 

Heer mogen brengen en ervoor mogen kiezen om wegen van 

God te gaan (vers 6-7). Als je zicht krijgt op de trouw van God, 

dan stilt dat alle geestelijke honger en dorst (vers 8-9).

06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond 

07.00-22.00 uur gelegenheid voor gebed

19.00-20.00 uur gebed met en voor kinderen, tieners en jeugd
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KINDERWERK
•  Dank voor een fantastisch BE1-Bootcamp, bid voor een geweldige doorstart van 

BE1-Workout met voldoende leiders. 

•  Bid om leiding van Gods Geest in het uitwerken en uitleggen van de BE1-thema’s 

(zelfbeeld, groepsdruk, media-invloed, vriendschap en seksualiteit) zowel door 

hoofden en ondersteuners maar ook voor de groepsleiders (jong en oud) die 

met de kids in gesprek gaan.

• Bid voor openheid in gesprekken en doorbraak en genezing daar waar nodig.

• We missen nog steeds leiders voor groep 5&6 op de derde zondag.

•  We hebben nieuwe medewerkers nodig voor op kantoor, die praktisch kunnen 

voorbereiden en administratief kunnen ondersteunen.

•  Bid dat er een diep verlangen mag komen naar leven met Jezus in elk facet van 

het leven dat we hier op aarde leiden, dat we onze keuzes voorleggen aan de 

Heer en dat we dan ook Zijn Heilige Geest zullen verstaan.

TIENERWERK
•  Dank voor de trouwe inzet van de vele vrijwilligers in het tienerwerk.

•  Dank voor de BE1-thema’s over identiteit en weerbaarheid, die pretieners en  

tieners enorm helpen in hun dagelijks leven.

• Dank voor de nieuwe Youth Alpha-groep die in januari is gestart.

•  Dank voor zoveel verschillende activiteiten waardoor wij veel tieners kunnen  

bereiken met het evangelie.

• Dank voor de 35 tienerkringen die opgestart zijn.

• Dank dat Square weer georganiseerd kan worden.

• Dank voor honderden tieners die wij mogen onderwijzen en die Jezus willen 

volgen.

• Bid voor Square van 21-24 mei, voldoende medewerkers, financiën en programma.

•  Bid voor voldoende vrijwilligers (tienerkringleiders, medewerkers X-Stream,  

Square enzovoort).

•  Bid dat tieners staande mogen blijven in hun geloof, ondanks alles wat er op hen  

af komt.

• Bid dat tieners hulp durven vragen als er nood is.
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JONGERENWERK
•  Er is veel eenzaamheid onder de jongeren. Bid dat de jongeren de Here Jezus 

steeds meer mogen leren kennen en dat er vanuit de relatie met Hem ook 

steeds meer relaties met andere mensen ontstaan.

•  Bid dat de community die er nu is binnen Radical nog meer mag groeien en 

meer jongeren mag bereiken. Daarnaast dat de sprekers en de teams die  

meewerken aan Radical om de jongeren heen staan, vol van enthousiasme  

mogen blijven om de jongeren te helpen groeien in geloof in Hem en daarbij 

ook andere vrijwilligers mogen aansteken om mee te bouwen aan de Radical- 

community waar Jezus centraal staat.

•  Bid dat Bert Dijkstra snel ingewerkt zal zijn en dat hij én de vrijwilligers het werk 

met veel enthousiasme mogen doen.

•  Bid voor al de jongeren binnen onze gemeente, dat ze mogen groeien en  

bloeien in het geloof. Dat ze vanuit hun diepe relatie met de Here Jezus  

levenskeuzes zullen maken die Hem blij maken. Dat ze als christen kunnen blijven 

staan in deze maatschappij. 

•  Bid voor de jeugd die wekelijks gaan evangeliseren door sport. Dat deze 

sport-community in samenwerking met Athletes in Action mag groeien in diepte 

en in aantal.

•  Bid dat Jezus voor eenieder binnen het Jongerenwerk (medewerkers en jongeren) 

centraal mag blijven staan, ondanks de wereld die zo aan iedereen trekt.

AANVULLEND
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GEBONDEN 

GEVANGEN Dinsdag 21 januari  Psalm 107:10-16  

In Psalm 107:10-16 gaat het over mensen die ‘in donkere kroch-

ten wonen’, alsof ze met boeien gevangen en gebonden zijn. Als 

reden wordt genoemd dat ze zich tegen Gods woorden hebben 

verzet, ongehoorzaam waren tegen zijn wil (vers 10-11). In vers 

12 is er sprake van mensen die vallen en dat er niemand is die 

hen helpt. Wat is het belangrijk dat je een groep medegelovigen 

om je heen hebt, waarmee je dit in vertrouwen kunt delen en 

die voor je kunnen bidden en je raad kunnen geven. Laten we 

vandaag tijd nemen om te bidden voor de huiskringen, dat ze 

plekken mogen zijn waar mensen opgevangen kunnen worden, 

hun verhaal kwijt kunnen, ondersteund kunnen worden, vrij 

kunnen worden en weer verder kunnen in het leven. Plekken 

waar we voor elkaar kunnen bidden. Als we allemaal zo nauw be-

trokken zijn bij een kleine groep medemensen, kunnen we ons 

voortdurend oefenen in buitengewone trouw naar elkaar toe. 

08.00-22.00 uur gelegenheid voor gebed

19.00-20.00 uur  gebed door en voor huiskringen, Onderwijs,  

Programma
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KRINGEN EN ONDERWIJS
•  Dank voor de ongeveer 140 volwassenenkringen, waaronder 13 focuskringen en 

6 ouderenkringen, waarvan de meesten goed functioneren. 

•  De huiskringen zijn plaatsen waar naar elkaar omgekeken wordt, waar liefde 

gedeeld wordt en veel voor elkaar gebeden wordt. 

•  Dank voor de 15 vrijwilligers van onze gemeente die dit voorjaar met veel  

enthousiasme en toewijding les zullen geven op een cursus. 

•  Er komen dit voorjaar weer praktische cursussen, waarmee leden en gasten 

ondersteuning krijgen in hun dagelijkse leven met de Heer. 

•  Bid dat onze huiskringen meer en meer groepen worden, waarin de leden  

omkijken naar elkaar, betrokken zijn met elkaar en elkaar helpen waar mogelijk. 

• Bid om groei van het aantal leden dat trouw de huiskringen bezoekt. 

• Bid voor meer huiskringen en meer toegewijde kringleiders. 

• Bid om wijsheid voor ontwikkeling van het kringenbeleid. 

•  Bid voor zichtbaarheid van ons als christenen in onze omgeving, aanstekelijke 

christenen. 

•  Bid dat velen de weg naar de Alpha-cursus mogen vinden en tot levend geloof 

mogen komen.

•  Bid voor de Bijbelstudie op het AZC in Burgum. 

•  Bid voor groei in verlangen naar vorming als kind van God door onderwijs. 

• Bid om veel opgaven voor alle cursussen die begin februari van start gaan. 

PROGRAMMA
•  Bid voor al de komende diensten in dit nieuwe jaar. Dat God door de sprekers heen 

zal spreken. Dat mensen naar ziel, geest en lichaam aangeraakt zullen worden door 

Gods Woord en Geest. Dat we Gods grootheid mogen zien in de zondagse diensten.

•  Benjamin heeft ons in december verlaten. Bid dat hiervoor een geschikte vervanger 

komt; de juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plek.

•  Bid voor al de ontwikkelingen om de diensten via internet en de sociale media te 

verspreiden. Dat ze hier wijsheid en inzicht in zullen hebben.

•  Bid voor het dienstenteam dat elke woensdagochtend bijeenkomt om de diensten 

voor te bereiden. Dat ze Gods wijsheid, leiding, inzicht en creativiteit zullen ervaren.

AANVULLEND
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GEBUKT

ONDER ZONDEN Woensdag 22 januari Psalm 107:17-22 

In Psalm 107:10-16 gaat het over mensen die ‘in donkere kroch-

ten wonen’, alsof ze met boeien gevangen en gebonden zijn. Als 

reden wordt genoemd dat ze zich tegen Gods woorden hebben 

verzet, ongehoorzaam waren tegen zijn wil (vers 10-11). In vers 

12 is er sprake van mensen die vallen en dat er niemand is die 

hen helpt. Wat is het belangrijk dat je een groep medegelovigen 

om je heen hebt, waarmee je dit in vertrouwen kunt delen en 

die voor je kunnen bidden en je raad kunnen geven. Laten we 

vandaag tijd nemen om te bidden voor de huiskringen, dat ze 

plekken mogen zijn waar mensen opgevangen kunnen worden, 

hun verhaal kwijt kunnen, ondersteund kunnen worden, vrij 

kunnen worden en weer verder kunnen in het leven. Plekken 

waar we voor elkaar kunnen bidden. Als we allemaal zo nauw be-

trokken zijn bij een kleine groep medemensen, kunnen we ons 

voortdurend oefenen in buitengewone trouw naar elkaar toe. 

06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond

07.00-22.00 uur gelegenheid voor gebed

19.00-20.00 uur  gebedswandeling door ons gebouw voor Zending, 

Muziek en Techniek
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ZENDING
•  Dank en bid dat de naam van de Here Jezus groot zal worden gemaakt over de 

hele wereld en dat de heilige Geest over ons komt en ons - Bethelleden - kracht 

geeft om van de Here Jezus te getuigen in ons eigen dorp, in Friesland,  

Nederland, Europa en tot aan de uiteinden van de aarde.

•  Dank en bid voor al de zendingswerkers (lange en korte termijn) van de 

gemeente. Dat ze Gods liefde en leiding mogen ervaren in hun werk in hun 

gastland. Voor bescherming, gezondheid en Gods voorziening, vreugde en visie. 

Liefde voor de mensen waaronder ze werken.

•  Dank en bid voor al de kinderen van onze zendingswerkers die in een ander land 

en andere cultuur opgroeien. Dat zij zich daar thuis en veilig mogen voelen. Dat 

zij een relatie met de Here Jezus zullen opbouwen.

•  Dank en bid voor alle thuisfrontteams van de zendingswerkers, zij vertegen-

woordigen de zendingswerkers hier in Nederland en helpen in de zaken die 

nodig zijn. Dat zij enthousiast het werk voor de zendingswerkers kunnen doen. 

Dat er een optimale communicatie is met de zendingswerker.

•  Dank en bid voor de aandacht voor zendingswerkers binnen de huiskringen. Dat 

de huiskringen een leuk contact hebben met de zendingswerkers en dat ze er 

voor elkaar mogen zijn.

•  Dank en bid voor het kernteam van het zendingswerk. Dat ze Gods wijsheid, 

creativiteit en leiding mogen ervaren om een levendig, bruisend zendingswerk in 

de gemeente te creëren.D
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•  Dank en bid voor het OM Project in Pakistan. Dat zij door evangelisatie en  

maatschappelijke hulp de mensen in de provincie Sanghar mogen bereiken. Bid 

voor Salim en Tehmina Niamat. Zij leiden dit project en zijn zendingswerkers van 

onze gemeente. Bid ook voor een goede communicatie met Pakistan.

•  Dank en bid voor alle particuliere zendingsinitiatieven binnen de gemeente.

•  Bid voor de voorbereidingen van de zomeracties naar Malawi, Israël en Myanmar.

•  Dank en bid dat we gemeentebreed een warm hart voor zending hebben.

•  Binnen het kernteam zijn wij bezig om ons te verdiepen in Business as Mission. Vaak 

kunnen mensen alleen nog landen binnenkomen wanneer ze zakendoen. Bid God 

om wijsheid en leiding om dit een plaatsje te geven binnen ons zendingsbeleid.

AANVULLEND
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MUZIEK
•  Dank voor toewijding van alle muzikanten en zangers in de teams en in de 

diensten.

•  Dank voor de grote zegen dat we zoveel mensen hebben die elke zondag willen 

voorgaan in het aanbidden van Jezus.

• Dank voor leiders die nieuwe leiders opleiden.

•  Dank voor muzikanten en zangers die jongere muzikanten en zangers coachen 

en ondersteunen.

•  Dank voor een groeiend verlangen om meer van God te zien in onze levens en 

gemeente.

•  Dank voor de middelen om professionals in te huren die ons verder helpen te 

ontwikkelen in datgene wat God ons heeft toevertrouwd.

• Bid dat we meer en meer leren rust met Jezus in te bouwen in ons drukke leven.

•  Bid dat onze focus niet alleen op het podium gericht is, maar dat onze focus een 

leven van aanbidding is, wat we mee mogen nemen op het podium. 

•  Bid dat we liederen mogen schrijven die ons als gemeente helpen om gericht te 

blijven op Jezus.

•  Bid om wijsheid, kennis en inzicht voor het kernteam dat kijkt naar de grote lijn 

binnen het Muziekwerk.

•  Bid voor onvermoeibare honger naar Jezus en een diepe bewogenheid voor de 

gemeente voor ons als aanbiddingsleiders.

• Bid dat we mogen blijven groeien in het onbevangen aanbidden.D
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•  Dank de Here God voor de rijkdom aan materialen die we binnen Bethel hebben 

om mensen op een eigentijdse manier over de Here Jezus te vertellen (beamer, 

tv-schermen, camera’s, geluidsboxen enzovoort).

•  Bid dat de materialen heel lang mee mogen gaan, omdat de meeste apparaten 

tweedehands zijn. In Deuteronomium 29:5 staat dat door de zegen van de Here de 

kleren en schoenen die de Israëlieten in de woestijn aanhadden niet versleten of 

kapotgingen. Bid dit ook voor de apparaten, dat ze niet kapotgaan of verslijten.

•  Dank de Here dat wij door goede techniek de mogelijkheid hebben om in de  

zondagse diensten contact te hebben met mensen over de hele wereld.

•  Techniek ondersteunt de vele manieren van de verkondiging van het Woord. Bid 

de Here God om de zegen over alle aspecten van de techniek (camerawerk,  

lichten, geluid, schermen enz.).

•  Dank de Here God voor de medewerkers van de Techniek. Ook bij Techniek zijn er 

meer mensen nodig, bid voor meer medewerkers.

•  Bid voor een enthousiaste, hechte groep vrijwilligers die ervan geniet om op de 

achtergrond alle techniek binnen Bethel te verzorgen. Het werk is niet echt  

zichtbaar voor de gemeente, maar wel heel erg belangrijk.
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IN EEN STORM

OP ZEE

Donderdag 23 januari Psalm 107:23-32  

In de Evangeliën lezen we een paar keer over een storm op het 

meer van Galilea, zo heftig dat zelfs de doorgewinterde vissers 

onder de discipelen doodsangst hadden. In Psalm 107:23-27 

worden ook mensen beschreven die zoiets meemaakten. We 

maken allemaal letterlijke en nog meer figuurlijke stormen in 

dit leven mee. Ook wij mogen dan in onze angst roepen tot de 

Heer (zie vers 28), Hij wil in elke storm dichtbij ons zijn en zelfs 

stormen tot zwijgen brengen. Wat zijn we gezegend met zoveel 

pastoraal werkers, die anderen in hun stormen nabij kunnen zijn 

en kunnen bijstaan. Soms in een enkel gesprek, soms maanden 

of jarenlang volhouden. En vooral: gedragen door gebed van je-

zelf en van anderen. En dat niet zomaar een keer, maar blijven 

volharden (zie Hand. 2:42; Fil.4:6-7 en 1Tess.5:17). Dat God ons 

mag helpen om hierin buitengewoon trouw te leren zijn.

08.00-22.00 uur gelegenheid voor gebed 

19.00-20.00 uur gebed voor Gemeentezorg en Financiën
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GEMEENTEZORG
•   Dank voor Care Corner en de mogelijkheid om meer te delen als gemeente 

onder elkaar, maar ook aan de mensen uit de samenleving.

•  Dank voor alle trouwe vrijwilligers van Gemeentezorg die leden bezoeken of 

pastoraal leden bijstaan, klasse!

•  Dank voor programma’s zoals Nieuw Leven, Vrijheid in Christus en Al Massira 

waarin mensen hun weg naar God mochten vinden, herstellen en vrij mochten 

worden.

•  Dank dat er prachtige getuigenissen zijn van de mensen die een van de  

programma’s hebben gevolgd.

•  Bid dat de vacature hoofd Gemeentezorg ingevuld kan worden door een  

persoon die past in het team, dat God de juiste man/vrouw mag brengen die 

Bethel mag dienen en de onderlinge zorg mag komen versterken.

•  Bid voor volledig herstel van Tjallina den Heijer en Cor van der Kruijt, dat zij hun 

taken weer kunnen oppakken.

•  Bid dat noden eerder bekend mogen worden en we elkaar kunnen dienen vanuit 

de liefde van Jezus.

•  Bid voor de diverse cursussen zoals basispastoraat, gebed en omgaan met je 

geld, dat er voldoende aanmeldingen zijn, voor het belang van trainen voordat je 

zelf mensen kunt bijstaan. 

•  Bid voor de huiskringen, dat ze mogen groeien in het dienen en meer ingezet 

kunnen worden bij zorgvragen vanuit Gemeentezorg.D
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•  Bid voor wijsheid en fijngevoeligheid van de groepsleiders van Nieuw Leven.

FINANCIËN
•  We ervaren in de voortgang van onze financiële positie een enorme zegen.

•  De bijdragen van de gemeente geven een positief beeld ten opzichte van de  

begroting, de collecten laten een positief beeld zien en ook de overige  

opbrengsten zijn erg positief te noemen.

• Dank dat de uitgaven binnen de begroting 2019 zijn gebleven.

•  We voelen ons ook erg gezegend met een aantal bijzondere eenmalige giften van 

zowel gasten als leden.

•  Dank dat we door meer opbrengsten en minder uitgaven het jaar 2019 positief 

hebben afgesloten.

•  Voor 2020 blijft het toch de vinger aan de pols houden voor wat betreft de  

ontvangsten en uitgaven. 

• Bid voor het financieel realiseren van de doelstellingen van alle taakgroepen.

AANVULLEND
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GODS ZEGEN

AFHANKELIJK VAN Vrijdag 24 januari Psalm 107:33-41   

Een oude spreuk zegt: Aan ’s Heren zegen is ‘t al gelegen. In 

Psalm 107 wordt dat in de verzen 33-41 goed benadrukt. Hierin 

komen de diverse thema’s van de vorige groepen mensen weer 

terug. We mogen voortdurend bidden voor voldoende voedsel 

voor hongerigen, water voor dorre gebieden, hulp van de Heer 

in onheil en verdriet. We mogen hen die het moeilijk hebben, 

opdragen in onze gebeden en om Gods zegen voor hen bidden: 

‘Moge de HEER u zegenen en beschermen, moge de HEER het 

licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge 

de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’ (Num.6:24-

26 NBV). Om een zegen bidden en een zegen zijn voor anderen, 

vraagt meer dan dat een keer te doen. Het vraagt om trouw te 

zijn naar die ander toe. Laat dat maar buitengewone trouw zijn, 

omdat de Heer ook buitengewoon veel kan en wil zegenen.

06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond

07.00-22.00 uur gelegenheid voor gebed

19.00-20.00 uur  gebed voor de leiding van onze gemeente, Beheer 

en Dienstverlening en Communicatie
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LEIDING VAN DE GEMEENTE
•    Dank voor Jacob Folkerts, Jur Zandbergen en Jacob Visser, bid voor  

bescherming van hen en hun families, voor wijsheid, kracht en sterkte om de 

gemeente te leiden.

•  Bid voor wijsheid en inzicht bij het managementteam. Dat zij op een liefdevolle, 

Bijbels verantwoorde manier op aanvallen van de wereld, met betrekking tot 

onze ethische keuzes, reageren.

•  Dank dat de leiding en de gemeente dicht bij het Woord van God blijft. Bid dat 

we leven in totale overgave aan de Here Jezus Christus! 

•  Dank en bid voor de eenheid bij de oudsten, taakgroepleiders en de gemeente 

en dat de Heilige Geest doorgaat met zijn onbegrensde en ondoorgrondelijke 

werk. Dat we vol vreugde en rust Zijn werk mogen doen.

•  Dank God voor al de vrijwilligers binnen Bethel, die de Here God dienen door 

hun trouwe toewijding aan Hem.

BEHEER EN DIENSTVERLENING
•   Dank dat de gemeente door God beschermd wordt voor calamiteiten.

•  Dank dat de afdeling telkens weer genoeg mensen heeft om alle bedieningen te 

kunnen blijven uitvoeren. 

•  Dank dat het gebouw en terrein van de gemeente altijd ruim, schoon en warm 

zijn.D
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Dienstverlening.

•  Bid dat er voldoende animo en motivatie mag blijven bij onze vrijwilligers.

•  Bid dat dit jaar weer velen ons gebouw mogen bezoeken en een blijvende indruk 

van Gods liefde mogen ervaren en meenemen.

COMMUNICATIE
•    Bid voor een stabiele bezetting van de Receptie zodat we gastvrij kunnen blijven 

voor eenieder die onze gemeente bezoekt.

•  Bid dat de opbouw van het nieuwe social media team goed mag gaan en iedereen 

op de juiste plek zijn taken kan/mag uitvoeren.

•  Bid dat we de juiste ondersteuning mogen bieden aan alle taakgroepen ter  

versterking van hun koers in 2020.

•  Bid dat we met de juiste communicatiemiddelen mensen mogen bereiken die de 

Heer nog niet kennen.

•  Bid dat de Bethelapp een tool mag zijn om de gemeente dichterbij te laten komen.

•  Bid voor het maken van het BethelMagazine en dat dit ondersteunend mag zijn in 

het gemeente zijn.

•  Dat we binnen de taakgroep communicatie rust mogen ervaren in de soms  

piekbelasting qua werk. 
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OF ONRECHT

OPRECHT Zondag 26 januari Psalm 107:42-43    

Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap, wie onrecht doet, 

moet zwijgen. De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw 

van de HEER.

De HEER is Jahweh, de God van het Verbond, de God die 

altijd dezelfde is en blijft. Die Zich naar ons toebuigt om ons te 

ondersteunen waar we dat nodig hebben. We mogen altijd tot 

Hem gaan ‘telkens als we hulp nodig hebben,’ zodat we bij Hem 

‘barmhartigheid en genade vinden’ (Hebr.4:16). God blijft altijd 

buitengewoon trouw, omdat dit bij zijn wezen hoort en Hij niet 

ontrouw aan Zichzelf kan zijn (2Tim.2:13). Hoe opener je met 

God omgaat, hoe meer je dit ziet in de kleine dingen van het 

dagelijks leven en des te meer je daar blij over kunt zijn; hoe  

onrechtvaardiger je leeft, des te minder je Gods trouw ziet,  

omdat je dan meer op jezelf gericht bent. Vandaar aan het eind 

van deze Psalm de oproep aan ieder die wijs is, om dit ter harte 

te nemen. En wijsheid is in de Bijbel nooit theoretisch, maar altijd  

praktisch: hoe je in je dagelijks leven leeft met de Heer, Hem 

volgt en eert. In mooie dagen, maar ook in moeilijke dagen, zoals 

we gezien hebben bij de verschillende mensen in deze Psalm.
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