
Week van gebed  17-24 januari 2021

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben 
zoals Ik jullie heb liefgehad. 

Er is geen grotere liefde 
dan je leven te geven voor je vrienden.”

Johannes 15:12-13 
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INLEIDING
Alles draait om de liefde. Liefde is de samenvatting van alle geboden van God. Jezus zei: “Blijf in 

mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt” (Johannes 15:9-10). Hij vatte 

het Oude Testament samen met de woorden “Heb God lief bovenal en je naaste als jezelf”  

(Matteüs 22:37-40). Maar in Johannes 15:12-13 gaat de Heer nog veel verder: “Mijn gebod is dat 

jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 

voor je vrienden.” Hij gaf Zijn leven voor ons, offerde dat helemaal op. Hij roept ons op om 

onszelf op te offeren voor de ander: iets van onze tijd, van onze energie, van ons geld en bezit… 

In deze gebedsweek staan we stil bij de diepe betekenissen van liefde. Een alles overtreffende 

houding van zegen voor de ander. Bid mee om meer groei in liefde voor God en voor elkaar. We 

dagen je uit om de Bijbelverzen uit 1 Korintiërs 13 bij elke dag uit het hoofd te leren, zodat je het 

altijd paraat hebt. We wensen jou een heel gezegende gebedsweek toe.



   is geduldig en  

       vol goedheid 

De

       geduldig      
       vol goedheid 

LiefdeLiefde
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ZONDAG 17 JANUARI   (1Korintiërs 13:4a)

Geduld is voor de meesten van ons moeilijk. God is het grote voorbeeld van 

Iemand die geduldig is (oude vertaling: lankmoedig), lees bijvoorbeeld Exodus 

34:6; Psalm 103:8 en 2Petrus 3:9. Hij leert ons om steeds meer geduld te hebben 

voor anderen, het maakt deel uit van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22). De 

liefde is geduldig, geeft de ander de tijd en laat zich niet opjagen. Zij schept een 

klimaat van rust en ruimte. En in die ruimte weet ze altijd het goede te bena-

drukken. Jezus zei: “Niemand is goed behalve God” (Marcus 10:18). De Geest 

leert ons om goed te zijn voor anderen, om het beste met de ander voor te 

hebben. Met wie vind jij het moeilijk om je geduld te bewaren? Hoe kun je con-

creet iets goeds voor diegene doen? Dat helpt om liefde handen en voeten te 

geven! Bid er maar voor. Iedere keer weer. 

Blijf in mijn

Liefde
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PROGRAMMATEAM
•  Bid voor al de komende diensten in het komende seizoen. 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.

•  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 dien-

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

ervaren. 

•  Bid voor de gastsprekers, dat zij instrumenten zijn van de Here God en Zijn 

Woord in volle waarheid zullen uitdragen. 

•  Bid voor Corry Doornbos als hoofd Programmateam. Door de steeds veran-

derende regels met betrekking tot de diensten, heeft zij - en haar team - het 

ontzettend druk en moeten de plannen steeds weer aangepast worden. Bid voor 

kracht, wijsheid en Gods leiding. 
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MUZIEK
•  Dank voor de inzet van de teams, muzikanten en zangers die de afgelopen tijd zo 

flexibel zijn geweest.

• Dank voor de nieuwe liederen.

• Dank voor de onderlinge verbondenheid ondanks de lockdown. 

•  Bid voor de muziekteams. Dat ze plezier houden in het musiceren en aanbidden,  

nu de gemeente niet in de zaal zit. Dat ze de focus op de Here Jezus houden.

•  Bid voor wijsheid in de keuze van liederen nu we in een hele moeilijke tijd leven.  

Dat mensen thuis echt worden bemoedigd door de liederen. 

• Bid voor het blijven bouwen aan sterke teams dit nieuwe jaar.

• Bid voor nieuwe muzikanten en zangers op plekken waar het echt nodig is.

• Bid voor het kernteam en de leiders, voor wijsheid, kennis en inzicht.

• Bid voor nieuwe liederen die de gemeente mogen dienen.

• Bid voor creativiteit om toch in ontwikkeling te blijven.

•  Bid voor creatieve oplossingen om elkaar te blijven ontmoeten en samen muziek  

te maken.

• Bid dat het verlangen om Hem te kennen nog groter wordt.
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TECHNIEK
•  Dank de Here God voor de medewerkers van de techniek. Zij steken momenteel  

ontzettend veel tijd in de uitzendingen van programma’s.

•  Bid dat we inzicht en wijsheid mogen ontvangen en krijgen voor het behouden en 

verbeteren van de livestream.

•  Bid voor de gezinnen die achter alle medewerkers staan die elke zondag de dienst 

verzorgen.

•  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. (Beamers, TV – 

schermen, camera’s, geluidsboxen etc).

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

hands zijn. In Deuteronomium 29: 5 staat dat de kleren en schoenen  die de Israëlieten 

in de woestijn aanhadden door de zegen van de Here niet versleten of kapot gingen. 

Bid dit ook voor de apparaten, dat ze niet kapot gaan 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 etc, etc).   



KENT Geen
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MAANDAG 18 JANUARI  (1Korintiërs 13:4b) 

Wie zichzelf centraal stelt, kenmerkt zich al gauw door de drie woorden hier-

boven: zelfgenoegzaam, dat wil zeggen aanmatigend, arrogant, verwaand;  

ijdel, dat is behaagziek, hoogmoedig en ik-zuchtig; en afgunstig, oftewel  

jaloers op anderen. Deze kenmerken passen in het geheel niet bij de liefde, 

want liefde acht de ander juist hoog, zoekt het beste voor die ander en pro-

beert altijd op die ander gericht te zijn tot opbouw en zegen. Ken je mensen 

die de drie bovenstaande eigenschappen hebben? Die zijn vaak moeilijk om 

mee om te gaan; bid voor hen en zeg iets bemoedigends tot hen. Dan kan de 

Geest onze manier van denken over hen veranderen en ons leren nog meer 

liefde te geven. Het helpt ons om minder zelfgericht te worden. Ben je zelf wel 

eens arrogant of ijdel? Dan is dat ook een gebedspunt…  

Blijf in mijn

Liefde
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KINDERWERK
•  Bid dat de kinderen een goede relatie hebben met Jezus en keuzes blijven 

maken voor Hem.

•  Bid dat de ouders Gods wijsheid en inzicht zullen ontvangen om de kinderen op 

te voeden in het geloof. 

• Bid dat het kinderwerk meer wegen mag vinden om de kinderen te bereiken. 

•  Bid voor de online diensten voor kinderen. Voor verschillende leeftijden zijn 

er  verschillende programma’s online. Bid voor goede muziekteams, sprekers, 

techniekapparatuur, techniekmensen en inspiratie. Dat er in deze teams eenheid 

en dienstbaarheid is.

• Bid voor creativiteit in denken ten behoeve van de programmering.

•  Bid voor wijsheid en inzicht voor Margriet en Nynke in de steeds wisselende 

situaties, dat zij goed kunnen schakelen in hun denken en mensen kunnen  

meenemen in hun visie.

•  Bid voor kinderen die Jezus nog niet kennen, dat zij een ontmoeting met Hem 

mogen hebben, misschien wel door de onlinediensten. 

• Bid dat we weer snel bij elkaar mogen komen in de gemeente.

 

D
A

N
K

/G
EB

ED
SP

U
N

TE
N



Blijf in Mijn liefde    10    Gebedsweek januari 2021

TIENERWERK
•  Per 1 januari is Jonathan van den Broek in dienst getreden als medewerker Tienerwerk 

om Evert van Wieren te ondersteunen in alle activiteiten. Hij volgt Theun van der Velde 

op die nu als Godsdienstdocent lessen verzorgt.

•  Dank voor de X-stream livestream diensten die goed bekeken worden en waar veel 

vrijwilligers aan meewerken.

•  Dank voor de verschillende activiteiten die toch door konden gaan de afgelopen 

weken. Te denken valt aan de tea(T)chingsavonden, het jongeren kerstevent, de eerste 

jaars tienerkringen en pastoraat.

•  Dank voor de tieners die wij mogen bereiken met het evangelie en met belangrijke 

lessen uit Gods woord.

• Dank voor de hulp die wij mogen bieden als tieners in nood zijn.

•  Bid dat tienerkringleiders het contact met hun tieners mogen vasthouden in tijden 

wanneer ze elkaar niet ontmoeten.

•  Bid dat tieners het Tienerwerk weten te vinden als ze zelf worstelen met de  

omstandigheden of niet lekker in hun vel zitten. Dat ze het Tienerwerk als een veilige 

omgeving mogen ervaren.

•  Bid dat tieners (en ook vrijwilligers) standvastig mogen zijn in deze tijd en dat ze  

beseffen dat God een plan heeft met deze wereld en met ons.

•  Bid dat wij nog veel tieners mogen bereiken met het goede nieuws en dat velen Jezus 

nog mogen leren kennen.



Blijf in Mijn liefde    11    Gebedsweek januari 2021

JONGERENWERK
•  Dank voor het feit dat Zijn werk met onze jongeren ten alle tijden ‘gewoon’ doorgaat.

•  Dank voor het fantastische Radical team dat afgelopen jaar elke keer weer met nieuwe 

ideeën kwam en de schouders ondanks tegenslagen er elke keer weer onder zette. 

•  Dank voor de jongeren die we mochten bereiken door de sportcommunity en door de   

diensten heen. 

•  Dank voor jongeren die juist in deze tijd meer verdieping in hun geestelijke levens 

hebben mogen ontvangen van God. 

•  Dank voor volwassenen die (geestelijk) omkijken naar onze jongeren en hen aan hun 

hand proberen mee te nemen richting Jezus.

•  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 en 

zeker ook in deze onzekere tijden van corona. 

•  Bid dat er volwassenen mogen opstaan om zich (geestelijk) te ontfermen over onze 

jongeren. Onze jongeren hebben voorbeelden in discipelschap nodig.

•  Bid dat de jongeren in deze tijd hun geloof behouden en juist meer van Hem mogen 

gaan zien en ervaren. Bid voor meer verdieping in hun relatie met Jezus. 

•  Bid dat de jongeren motivatie en discipline mogen ontvangen om zich op God te  

blijven richten, zeker in deze tijd.
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•  Bid voor de jongeren die eenzaam zijn en geen veilige thuissituatie hebben. Bid voor 

hen die door deze tijd depressief zijn geworden. 

•  Bid voor geestelijke bescherming voor onze jongeren. Er wordt ontzettend aan hen 

getrokken in deze tijd, in deze maatschappij. 

•  Bid voor hen die door corona hun geplande toekomst heel anders hebben zien  

worden, dat ze visie van God mogen ontvangen om door te gaan. 

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

community in samenwerking met Athletes in Action mag groeien in diepte en in aantal. 

•  Bid om een zegen voor het Radical team dat de schouders eronder heeft gezet om 

weer mooie (live-)diensten te gaan maken. Dat ze vele jongeren mogen bereiken met 

het evangelie.  

•  Bid dat de beperkingen weer zullen afnemen, zodat de jongeren elkaar en ons weer 

mogen ontmoeten bij activiteiten, Radical diensten en de sportcommunity.
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DINSDAG 19 JANUARI  (1Korintiërs 13:5a)

We maken allemaal wel mee dat iemand grappen maakt ten koste van ande-

ren. Vaak doet zo iemand dat om zichzelf een pluim te geven. Echte liefde zal 

nooit iets ten koste van een ander doen, maar liever ervoor kiezen om zelf 

de mindere te willen zijn. Bij liefde is dan ook geen plaats voor zelfzucht. Kijk 

maar naar Jezus, hoe Hij Zichzelf niet hoogachtte, maar Zichzelf helemaal 

opofferde voor ons (lees maar Filippenzen 2:5-8). Dát was Zijn liefde op ten 

top. Vandaar ook Zijn opmerking tot de discipelen: “Er is geen grotere liefde 

dan je leven te geven voor je vrienden” (Johannes 15:13). De wereld is vol 

groffe en zelfzuchtige mensen; daarom hebben de mensen om ons heen ook 

zoveel liefde nodig! Aan wie zou jij vandaag een beetje zulke liefde kunnen 

geven? Heer, help ons om iets van Uw liefde uit te delen aan mensen, die nog 

zo weinig van Uw liefde en genade begrijpen…

Blijf in mijn

Liefde
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KRINGEN EN ONDERWIJS
•  Dank voor de 140 volwassen-kringen, waaronder tien focus-kringen en negen 

ouderenkringen, waarvan de meesten goed functioneren.

•  Dank dat de kringen plaatsen zijn waar naar elkaar omgekeken wordt, waar liefde 

gedeeld wordt en veel voor elkaar gebeden wordt.

•  Dank voor de 10 vrijwilligers van onze gemeente die dit nieuwe seizoen met veel 

enthousiasme en toewijding les zullen geven op een cursus.

•  Dank voor de praktische cursussen die dit seizoen gegeven zullen worden, waar-

mee leden en gasten ondersteuning krijgen in hun dagelijkse leven met de Heer.

• Bid dat de kringen en de cursussen dit nieuwe jaar live door kunnen gaan.

•  Bid dat door onze kringen meer en meer de onderlinge betrokkenheid mag groei-

en, waarin de leden omkijken naar elkaar en elkaar helpen waar mogelijk, juist in 

deze tijd waarin we maar beperkt bij elkaar kunnen komen.

• Bid voor creativiteit om goed contact met ekaar te blijven houden.

• Bid voor groei van het aantal leden dat trouw de kringen bezoekt.

• Bid voor meer kringen en toegewijde kringleiders.

• Bid om wijsheid voor de ontwikkeling van het kringenbeleid.

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

aanstekelijke christenen kunnen zijn.

• Bid voor de Bijbelstudie op het AZC in Burgum.

• Bid voor groei in verlangen naar vorming als kind van God door onderwijs.
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•  Bid om veel opgaven voor de cursussen die begin februari van start gaan.

•  Bid voor de mogelijkheid van aanbieden van digitale cursussen, om zo meer mensen 

te bereiken met uitleg van Gods woord.



laat zich niet

De

makenboos
LiefdeLiefde
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WOENSDAG 20 JANUARI (1Korintiërs 13:5b)

De ene mens is sneller boos dan de ander. Dat heeft met ons karakter te 

maken, maar ook met de mate van geestelijke volwassenheid. Zelfbeheersing 

is een vrucht van de Geest, die Hij in jou wil laten groeien. Paulus schrijft 

niet voor niets: “Als u boos wordt, laat de zon dan niet ondergaan over uw 

boosheid” (Efeziërs 4:26), dus maak het snel weer goed. Maar het is nog  

beter om helemaal niet boos te worden, maar vanuit liefde die ander die jou 

boos maakt te helpen. Dat is een hele kunst, maar hoort bij echte liefde. Dat 

deed Jezus, toen Hij gevangengenomen, bespot, gegeseld en gekruisigd werd. 

Velen zijn opgegroeid met het idee dat God boos wordt als je iets verkeerds 

doet; maar Hij is juist een liefdevolle Vader, die ons wel uit liefde terechtwijst, 

maar ons graag genadig vergeeft. Bid voor diegenen, die deze boodschap 

proberen uit te dragen aan mensen die nog niets van Hem weten. 

Blijf in mijn

Liefde
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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, 

en voor 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 

en 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 maat-

schappelijke 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 van World Servants naar Myamar 

en Malawi.

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

•  Bid voor de zendingswerkers nu Covid 19 de wereld zo veranderd heeft. Dat ze de 

leiding en bescherming van de Heilige Geest ervaren in het werk dat ze doen.
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DONDERDAG 21 JANUARI  (1Korintiërs 13:5c)

Als iemand ons verkeerd behandeld heeft of iets verkeerds over ons gezegd 

heeft, dan nemen we dat diegene meestal kwalijk en vergeten we dat maar 

moeilijk. Er was een christen, die jarenlang in een dagboek nauwkeurig op-

schreef wat hem door anderen, meestal familie, was aangedaan. Het was een 

dikke verzameling geworden, die hem bitter had gemaakt. Hij kon alles nog 

nazoeken om dat  diegenen na jaren nog onder de neus te wrijven. Logisch dat 

hij maar moeilijk iets kon vergeven… Liefde is precies andersom: die rekent 

het kwaad niet aan, maar vergeeft graag, zelfs al wil de ander niet toegeven. 

Daarmee wordt de relatie niet altijd hersteld, maar het dooft het vuur wel, het 

neemt de scherpte weg van steken die jou toegebracht zijn. Er is veel moed 

en liefde voor nodig om met Stefanus te bidden: “Heer, reken hun deze zonde 

niet aan!”, wat hij bad toen hij gestenigd werd, vlak voordat hij stierf (Hande-

lingen 7:60). Dat kunnen wij ook bidden met kleinere dingen die je pijn doen 

of waardoor je gekwetst wordt. Zo vergeeft onze hemelse Vader ook ons!  

Blijf in mijn

Liefde
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GEMEENTEZORG
•   Voor de vele, heel erg betrokken vrijwilligers die zich van harte inzetten.

•  Dat de wisseling van de wacht binnen gemeentezorg (Ammy, Tjallina en Ryan) 

soepel  is verlopen. 

•  Voor de vele zegenrijke momenten die er de laatste tijd geweest zijn in pastorale 

ondersteuning van menigeen die dat dat even nodig had. 

•  Voor de vele bezoekers die ouderen of zieken ontmoeten en bijstaan.

• Voor het koor ‘Uit het hart’ waar veel zegen mee verspreid wordt.

•  Voor de Jeugd van Vroeger – die in kleine groepen weer wat heeft kunnen 

opstarten (tot de lockdown).

•  Dank dat het mogelijk is om zorg te bieden waar nodig, dat er mensen beschik-

baar zijn, dat er een gebouw (Care Corner) is en financiën. Dat er programma’s, 

materialen en dergelijke zijn waar we gebruik van kunnen maken om mensen te 

ondersteunen. 

•  Bid oor het herstel van de gezondheid van Tjallina en dat haar gezondheid tot 

Gods eer zal zijn.

•  Bid dat de verschuivingen binnen Wegwijzers goed zullen uitwerken en dat de 

vluchtelingen optimaal ondersteund worden en opgebouwd in hun geloof.

•  Bid dat we naar elkaar zullen omzien en oog zullen hebben voor mensen die 

eenzaam zijn, juist in deze onzekere tijd.

•  Bid voor de chronisch zieken en de ernstig zieken, dat ze hun hoop toch steeds 

weer op God mogen vestigen. D
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•  Bid voor de deelnemers van Nieuw Leven, dat ze obstakels mogen opruimen en 

een (nieuwe) start mogen maken in hun geloof, en dat ze fundamenten onder hun 

geloof mogen leggen, die van eeuwigheidswaarde zijn.

•  Bid voor de ouderen en eenzamen, zeker voor hen bij wie de gezondheid achteruit 

gaat. Dat ze Gods aanwezigheid iedere keer weer mogen ervaren.

•  Bid voor de mensen die rouwen en verdriet hebben. Bid dat ze zich bewust mogen 

zijn van Gods aanwezigheid, trouw en zorg.

•  Bid voor de huwelijken, ook voor die huwelijken waar spanning is. Bid dat Gods 

liefde mag overwinnen en gebrokenheid tot herstel komt.

•  Bid voor Care Corner, dat dit niet alleen zal voorzien in materiële nood maar 

ook een plek zal zijn voor mensen met geestelijke armoede. Dat Care Corner (de 

werkplaats in de kerk) een plaats mag zijn van ontmoeting, een plek waar Jezus’ 

woorden handen en voeten krijgen.
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FINANCIËN
• Dank voor de enorme zegen van de voortgang van onze financiële positie.

•  Dank dat de bijdragen van de gemeente een positief beeld geven ten opzichte van 

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

opbrengsten erg positief zijn te noemen.

•  Dank voor de zegen van een aantal bijzondere eenmalige giften van zowel leden als 

gasten.

•  Bid dat de verantwoordelijken in 2021 de vinger goed aan de pols kunnen houden 

wat betreft ontvangsten en uitgaven.

•  Bid voor het realiseren van de financiële  doelstellingen van alle taakgroepen.
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VRIJDAG 22 JANUARI                   (1Korintiërs 13:6a)

We kennen de beelden maar al te goed, van moslims die op straat staan te juichen 

en te dansen, omdat er door geloofsgenoten een geslaagde aanslag is gepleegd. 

We kennen ook grote leiders die trots zijn op misdaden die onder hun leiding  

gedaan zijn. Maar ook in het klein komen we leiders tegen, bijvoorbeeld van ker-

ken, die anderen manipuleren of ‘eronder houden.’ Het maakt ons verontwaardigd 

en boos, omdat dit vaak ten koste gaat van onschuldige mensen. Het is een hele 

uitdaging om een goede leider te zijn, die zijn ‘onderdanen’ dient “met belangeloze 

toewijding” (1Petrus 5:2). Liefde verheugt zich niet over onrecht, maar is daar in-

tegendeel verdrietig over. Ben je zelf een leider over anderen? Ga bij jezelf na hoe 

jouw houding is ten opzicht van onrecht, hoe je zelf leiding geeft. En bid voor hen 

die leiding geven in onze gemeente, dat de Heer hen voortdurend mag helpen om 

rechtvaardig en liefdevol te zijn.  

Blijf in mijn

Liefde
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LEIDING VAN DE GEMEENTE
•   Dank voor Jacob Folkerts, Jur Zandbergen en Jacob Visser, 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 en 

Bijbels verantwoorde manier reageren op aanvallen van de wereld met betrekking 

tot onze ethische keuzes. 

•  Dank dat de leiding en de gemeente echt 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, de 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.

•  Bid voor bescherming van al onze gemeenteleden naar ziel, geest en lichaam. Dat 

er geen calamiteiten zijn en dat er een engelenwacht om ons heen staat  (Psalm 

91).   

• Bid dat we onderling verbonden blijven nu we niet kunnen samenkomen.

•  Bid voor onze relatie met de Heer, dat we trouw worden en blijven.

•  Bid voor het einde van covid-19, dat we weer kunnen starten met diensten voor 

oud en jong. 

•  Bid dat we weer kunnen starten met doordeweekse ontmoetingen, studies en 

dergelijke.D
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ZATERDAG 23 JANUARI (1Korintiërs 13:6)

Weer zo’n mooie uitspraak om uit het hoofd te leren. Lukt het je nog om al deze 

teksten te memoriseren? Het helpt enorm om je gedachten en gevoelens zo te 

vullen met liefdevolle inhoud. De liefde vindt vreugde in de waarheid. En niet in 

de leugen, want leugens breken altijd iets af, terwijl de waarheid opbouwt. De dui-

vel is de vader van de leugen (Johannes 8:44), maar Gods woord is de waarheid 

(Johannes 17:17). Wie van God houdt, vindt altijd weer vreugde in Zijn woorden. 

De Bijbel is Zijn liefdesbrief voor ieder van ons. Als we die met een open hart le-

zen, dan laat Zijn Geest ons zien wie God is en hoeveel Hij van ons houdt. Daarom 

maakt de waarheid je ook innerlijk vrij (Johannes 8:32). Vrij van leugens in je hart, 

vrij van kwalijke gedachten over anderen die de waarheid niet willen omarmen, vrij 

van jaloersheid op hen die zich door leugens verrijken. Leugens maken je onzeker 

en bewerken angst voor ontmaskering; de waarheid hoeft zich nergens voor te 

schamen en geeft rust en vrede. Bid daar vandaag voor.

Blijf in mijn

Liefde
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BEHEER
• Dat we de afgelopen tijd het gebouw hebben mogen opknappen. 

• Dat het gebouw en terrein van de gemeente altijd ruim en schoon en warm zijn.

• Dat er in de afgelopen tijd geen calamiteiten zijn geweest. 

• Bid voor de zieken in de afdelingen van beheer.

• 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 voelen en meenemen.

•  Bid dat de Heer een haag van bescherming om ons gebouw heen zet, zodat er geen 

calamiteiten zullen zijn.

COMMUNICATIE
•  Bid voor de juiste ondersteuning die we mogen bieden  aan alle taakgroepen in dit 

nieuwe jaar.

•  Bid voor de juiste communicatiemiddelen, zodat we mensen mogen bereiken die de 

Heer nog niet kennen.

•  Bid voor kanalen zoals YouTube, dat deze tot ondersteuning zijn in het gemeente zijn.

•  Bid dat de Bethelapp een middel mag zijn om de gemeente dichterbij te laten zijn  en 

elkaar te kunnen vinden.

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

gemeente zijn.
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• Bid voor de strijd die ervaren wordt bij het maken van het BethelMagazine.

•  Bid voor de vacatures binnen de taakgroep zodat we ons werk met voldoende mensen 

kunnen dragen.

• Bid voor de mensen die zich kwaad uiten op online media en daarin anderen kwetsen.

•  Dank voor de mogelijkheden die God geeft om mensen online te bereiken om Zijn woord te 

verkondigen.

• Dank voor de middelen die er  zijn om mensen te bereiken op moeilijke plekken.

•  Dank voor het feit dat God ons gebruikt met al onze gaven die we van Hem ontvangen 

hebben.

• Dank dat zoveel prachtige mensen samen met Hem de mooiste dingen voor elkaar krijgen.

•  Dank voor alle broers en zussen binnen de taakgroep communicatie die zich inzetten voor 

de gemeente.

•  Dank voor de rijkdom die God onze gemeente heeft gegeven waardoor we bijzondere 

dingen kunnen doen.
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ZONDAG 24 JANUARI (1Korintiërs 13:7)

Deze viervoudige uitspraak over de liefde is zó onvoorstelbaar oneindig bepalend 

voor hoe je je opstelt naar anderen toe! Het lijkt onmogelijk om dit allemaal hele-

maal in praktijk te brengen. Dat kunnen we zelf duidelijk niet volbrengen, dat moet 

God ons geven. Het helpt om te beseffen, dat Hij alles van ons verdraagt en Hij ons 

alles vergeven heeft; dat Hij in ons gelooft ook al zijn we dat niet waard; dat Hij zijn 

hoop op ons vestigt als Zijn kinderen en erfgenamen, omdat Hij ons volmaakt zal 

maken bij Jezus’ komst. En Hij volhardt in Zijn plan ondanks alles wat er in deze 

wereld met Zijn schepping gebeurt. Wij kunnen alleen maar anderen verdragen, 

in hen geloven, hopen op alles wat mooi en goed is en volharden in de liefde, door 

voortdurend te putten uit Gods liefde voor ons. Dan zal Jezus ons Zijn vreugde 

geven en zal onze vreugde volkomen zijn (Johannes 15:9-11). Bid dat wij allemaal 

steeds meer mogen leren om zo te blijven in Zijn liefde. 

Blijf in mijn

Liefde


