
Gebedsweek 5-12 september 2021     Thema: Vrijheid in Christus 

Inleiding: 
Wat is echte vrijheid? Veel mensen denken dat je echt vrij bent als er geen regels meer zijn, 
dat je kunt doen en laten wat je maar wilt. Maar dat is ten diepste geen vrijheid, maar dan 
word je slaaf van je eigen wensen, begeerten en lusten. Echte vrijheid is dat je ervoor kiest 
om je vrijwillig te houden aan afspraken en regels. Niet omdat ze opgelegd zijn of omdat het 
moet, maar omdat je je er zelf aan wilt houden, omdat je weet dat dat het beste is. Vrijheid 
in Christus betekent dat je er vrijwillig voor kiest om je helemaal aan Jezus over te geven. 
Zonder dat je daartoe verplicht wordt of jezelf daartoe gedwongen voelt. Daarom geeft die 
vrijheid ook diepe vreugde, omdat het je relatie met je hemelse Vader versterkt en verdiept. 
Daarover gaat het thema van elke dag in deze gebedsweek. We hopen dat het jou mag 
helpen om vrijer te worden in je vrijmoedigheid naar de Heer toe. We wensen je zo 
gezegende tijden van gebed toe. 
 
Programma gebedsweek:  

Zondag 5 sept.: Startgezinsdienst over Ps 127, als de Heer het huis niet bouwt,  
   tevergeefs zwoegen de arbeiders 
   19.30-21.00 u Worshipdienst  

Maandag 6 sept.: 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
   07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
   19.00-20.00 u gebed voor kinderwerk en financiën 

Dinsdag 7 sept.: 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
   07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
   19.00-20.00 u gebed voor kringen, onderwijs, programmateam en 
     diensten 

Woensdag 8 sept.: 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
   07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
   19.00-20.00 u gebed voor gemeentezorg en de leiding van onze  
     gemeente 

Donderdag 9 sept.: 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 en alle andere taakgroepen 

Vrijdag 10 sept.: 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
   07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
   19.00-20.00 u gebed voor tiener- en jeugdwerk, beheer en 
     communicatie  

Zaterdag 11 sept.: 09.00-12.00 u Gebedswandelingen in eigen buurt of dorp 

Zondag 12 sept.:  In de ochtenddiensten terugblik en afsluiting van de gebedsweek  

De ochtend- en avondbidstonden zijn in de Lounge, de hele dag is er in de Binnenkamer 
gelegenheid om persoonlijk te bidden.    
 



Zondag 5 september 
 
‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, 
en de waarheid zal u bevrijden.’ (Johannes 8:31b-32 NBV)  
Welkom terug! Na enkele zomermaanden, waarin we het normale dagritme vaak even kwijt 
zijn. Na anderhalf corona jaar, waarin we alles anders en niets meer als het gewone normaal 
hebben ervaren. Het Normaal voor een kind van God is dat we altijd bij Hem terecht kunnen, 
dat Hij er altijd voor ons is. Ons echte Normaal is volgens de Heer, dat we in Zijn woord 
blijven, dat houdt ons dichtbij Hem, dat geeft ons innerlijk stabiliteit. Zijn woord is de 
waarheid, omdat het over het leven met Jezus gaat. En dát is een echt vrij leven! Vrij van 
leugens, van complottheorieën, van angst, van onzekerheid. Natuurlijk hopen we dat we 
weer gewoon diensten kunnen houden, als kring bij elkaar komen, elkaar de hand schudden 
en elkaar omarmen. Maar zelfs als al die dingen (nog) niet kunnen, dan kunnen we toch vrij 
zijn, door in Gods woord te blijven. Door Hem te volgen in liefde en vrede.  
 
In de ochtenddiensten gaat het in de Startgezinsdienst over Psalm 127: als de Heer het huis 
niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders. 
19.30-21.00 u Worshipdienst 
 
 
Maandag 6 september 
 
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één 
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Galaten 5:13 NBV) 
Je kunt nooit verplicht iemand liefhebben, dat moet vrijwillig uit het hart komen. Elke 
opdracht en elk gebod dat de Heer gegeven heeft, is ook bedoeld om Hem daarmee lief te 
hebben. Om vrijwillig ervoor te kiezen je relatie met Hem te verdiepen, daaraan handen en 
voeten te geven in je dagelijks leven. Daarom is liefde ook de vervulling van de hele wet. 
Eerst naar God toe, maar natuurlijk ook naar je medemens toe. Echte vrijheid is dan ook niet 
je eigen verlangens invullen, zelf aan je trekken willen komen, maar er vrijwillig voor kiezen 
om je in te zetten voor de Heer en daarmee voor je naaste. Als je dat als kind al leert, dan 
heb je daar je leven lang vreugde van! Want liefde geven maakt jezelf blij. Dat is leven zoals 
God het bedoeld heeft.  
 
06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
19.00-20.00 u gebed voor kinderwerk en financiën 
 
Gebedspunten voor het kinderwerk:  
 
 Bid voor de kinderen, dat ze een goede relatie met Jezus hebben 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 voor het kinderwerk dat er mensen zullen zijn die vol vuur en passie de volgende 
generatie wil vertellen over hun Redder.  



 Bid voor de opstart van het kinderwerk na 1½ jaar. Dat voldoende mensen het belang 
zien van een goed draaiend kinderwerk. Dat de juiste mensen op de juiste plaatsen komen. 
Dat er opnieuw gebouwd kan gaan worden.   
 Bid voor de taakgroepen die kinderwerk ondersteunen zoals muziek, gebed en techniek, 
dat er mensen opstaan om te dienen in het kinderwerk.  
 Bid voor creativiteit in denken om alle onderdelen van het kinderwerk weer op te 
starten.   
 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.   
 Bid dat we weer snel volledig bij elkaar mogen komen in de gemeente.  
  
Gebedspunten voor financiën: 
 
 We ervaren in de voortgang van onze financiële positie een enorme zegen, al blijven 
de bijdragen aan de gemeente het 1e halfjaar van dit jaar wel enigszins achter ten opzichte 
van de begroting. Ook de collecten blijven ietsjes achter t.o.v. de begroting.  
 Het zonnepanelenproject hebben we grotendeels kunnen financieren met leningen van 
gemeenteleden.  
 Bid voor de komende maanden van 2021, het blijft toch de vinger goed aan de pols 
houden voor wat betreft de ontvangsten en uitgaven. Bid dat de taakgroepen hun 
doelstellingen kunnen realiseren.  
 Bid om wijsheid en inzicht van de raad, dat zij tot de juiste beslissing mag komen met 
betrekking tot het groot onderhoud plus aanpassing en vernieuwing van de ventilatie in de 
diverse ruimtes in ons kerkgebouw.  
 
 
Dinsdag 7 september 
 
Of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Geef geen aanstoot aan 
de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. (1Korintiërs 10:31-32 NBV) 
Eten en drinken zijn de gewone dagelijkse dingen. Al die dingen mogen we doen “ter ere van 
God”. Hoe doe je dat? Door God te danken voor alle gewone kleine dingen van het leven. 
Door Hem erbij te betrekken, door te doen alsof Hij naast je zit, met je meegaat. Aanstoot 
geven aan een ander doe je als je geen rekening houdt met diegene, als je je eigen gang 
gaat, terwijl je weet dat iemand anders die jou bezig ziet, daar moeite of verdriet mee heeft. 
Vaak omdat diegene daarover anders denkt, andere principes aanhangt. Dan kun je er zelf 
voor kiezen om in plaats van je eigen wensen die ander voorop te stellen. Daarbij kun je dan 
God weer danken voor die ander, zelfs als die een heel andere mening heeft dan jij. Wat 
geeft dat een vrijheid in plaats van krampachtig aan je eigen gelijk willen vasthouden… 
 
06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
19.00-20.00 u gebed door en voor huiskringen, onderwijs, programmateam en diensten 
 
 



Gebedspunten voor kringen en onderwijs: 
 
• Dank dat de kringen plaatsen zijn waar naar elkaar omgekeken wordt, waar liefde 
gedeeld wordt en veel voor elkaar gebeden wordt. 
• Bid dat door onze kringen meer en meer de onderlinge betrokkenheid mag groeien, 
waarin de leden omkijken naar elkaar en elkaar helpen waar mogelijk. 
• Bid voor groei van het aantal leden dat trouw de kringen bezoekt. 
• Bid voor de kringleiders. 
• Bid voor zichtbaarheid van ons als christenen in onze omgeving, hoe we aanstekelijke 
christenen kunnen zijn. 
• Bid om wijsheid voor de ontwikkeling van het kringenbeleid. 
• Dank voor de 15 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, waarmee 
leden en gasten ondersteuning krijgen in hun dagelijkse leven met de Heer. 
• Bid dat de kringen en de cursussen dit nieuwe seizoen live door kunnen gaan en goed 
kunnen opstarten. 
• Bid voor groei in verlangen naar vorming als kind van God door onderwijs. 
• Bid voor de Bijbelstudie op het AZC in Burgum. 
• Bid om veel opgaven voor de cursussen die de komende weken van start gaan. 
• Bid voor de ontwikkeling van digitale en gemengd digitale/live cursussen. 
• Bid voor de cursus voor teamleiders over verbindende communicatie. 
 
Gebedspunten voor het programmateam en de diensten: 
 
 Bid dat we als gemeente weer fysiek kunnen samenkomen en de verbinding weer willen 
zoeken en ervaren. Dat hierdoor weer groei met elkaar en naar elkaar mag komen in geloof 
en liefde.  
 Bid dat we als gemeente onze talenten en kwaliteiten mogen en kunnen bundelen in 
het vele vrijwilligerswerk dat er is om samen te mogen bouwen aan de gemeente en onze 
missie.  
 Bid dat we klein willen zijn zodat God in zijn grootheid en door de Heilige Geest door 
ons heen kan werken. Dat we oog hebben voor en met elkaar in het dienen van de Heer en 
daardoor mogen bouwen in en met deze gemeente van jong tot oud.   
 Bid dat we als Programmateam dit tot uiting kunnen en mogen brengen in de 
voorbereiding en vormgeven van de diensten.  
 
 
Woensdag 8 september 
 
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af 
op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het 
goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in 
vrede te leven. (Romeinen 12:16-18 NBV) 
Wat een heerlijk streven, om voor alle mensen het goede te doen. Niet vanuit een kramp 
omdat je het nooit echt voor álle mensen kunt doen, maar vrijwillig vanuit liefde voor alle 
mensen die je kent, die je in het dagelijks leven soms of vaak ontmoet. Als iedereen dat zou 



doen, dan zou de wereld er een stuk beter uitzien… Het probleem is onze zondige 
geaardheid, waardoor we zo snel afgaan op eigen inzicht en geneigd zijn kwaad met kwaad 
te vergelden. Dat we opgeroepen worden om eensgezind te zijn, betekent niet dat we het 
altijd eens moeten zijn, maar dat we hetzelfde doel voor ogen hebben, voor hetzelfde gaan. 
Dat vraagt bescheidenheid en je erop richten wat anderen nodig hebben. Dat helpt om in 
vrede te leven met anderen! Een prachtige uitdaging om voor te bidden, om voor te gaan.  
 
06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
19.00-20.00 u gebed voor gemeentezorg en de leiding van onze gemeente 
 
Gebedspunten voor gemeentezorg:  
 
• Dank voor de vele, heel erg betrokken vrijwilligers die zich van harte inzetten.  
• Dank voor de vele zegenrijke momenten die er de laatste tijd geweest zijn in pastorale 
ondersteuning van menigeen die dat dat even nodig had.   
• Dank voor de vele bezoekers die ouderen of zieken ontmoeten en bijstaan, vooral in de 
tijd van corona waarin we niet als gemeente en als kringen konden samenkomen.  
• Dank voor het koor ‘Uit het hart’ waar veel zegen mee verspreid wordt.  
• Dank dat het mogelijk is om zorg te bieden waar nodig, dat er mensen beschikbaar 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.   
• Dank dat er een groep mensen is die speciale zorg bieden aan mensen die te maken 
hebben met rouw. Deze zorg door persoonlijk contact of de lotgenotengroep. 
• Dank dat de gemeente ruimhartig deelt naar mensen die gebruik maken van 
voedselpakketten of de voedselbank. 
• Dank dat er nu een team is die zorg draagt voor diaconale zaken. 
• Dank dat de vacature binnen vluchtelingen en migrantenzorg is opgevuld. 
• Bid dat Geert Wiersma zijn plek mag vinden binnen gemeentezorg. Dat hij wegwijzer zal 
zijn voor de mensen die hulp vragen op het gebied van vluchtelingen en migrantenzorg. 
• 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.   
• Bid voor de deelnemers van Nieuw Leven. Dat ze herstel zullen vinden en uit mogen 
groeien tot de mensen zoals ze door God bedoeld zijn. 
• Bid voor de ouderen en eenzamen. Zeker voor hen waarbij 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, zeker ook voor die huwelijken waar spanning is. Bid dat Gods 
liefde mag overwinnen en gebrokenheid tot herstel komt.  
• Bid voor Care Corner,  dat dit een plaats mag zijn van ontmoeting, een plek waar Jezus’  
woorden handen en voeten krijgen. 
• Bid voor het herstel van de gezondheid van Tjallina en dat haar gezondheid tot Gods eer 
zal zijn.  



• Bid voor het vervullen van de vacatures die er zijn binnen gemeentezorg, vooral waar 
het gaat om teamleiders. Dat de juiste mensen gevonden zullen worden. 
 
Gebedspunten voor de leiding van onze 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 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!    
 Bid voor de sollicitatieprocedure in de opvolging van Jur Zandbergen. Dat de juiste 
broeder gevonden mag worden die God op het oog heeft voor deze bijzondere functie. 
 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!  
 Bid voor aanmoedigende afstemming en goede communicatie tussen de verschillende 
geledingen binnen de gemeente. 
 Bid voor bescherming van al onze gemeenteleden naar ziel, geest en lichaam.  Dat er 
geen calamiteiten zijn. Dat er een engelenwacht om ons heen staat (Psalm 91).      
 Bid voor onze relatie met de Heer, dat we Hem trouw willen blijven volgen.  
 Dank dat we weer hebben kunnen starten met diensten en andere samenkomsten. Bid 

dat we dit snel verder kunnen uitbreiden. 
• Bid voor ons als gemeente dat we bereid zijn om in liefde elkaar te dienen en daarmee 
de Here Jezus Christus Zelf centraal stellen.   
 
Donderdag 9 september 
 
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet 
als iemand die hoort en vergeet, maar er naar handelt - hem valt geluk ten deel, juist om wat 
hij doet. (Jacobus 1:25 NBV) 
De volmaakte wet is leven vanuit de liefde van Christus. Liefde vervult alle geboden, liefde is 
het hart van Vader. Leven vanuit de liefde is leven in vrijheid. Dan doe je graag wat God wil. 
Niet omdat het moet of omdat je bang bent voor straf, maar omdat je van Hem houdt. Het 
woord van God is als een spiegel, die mij steeds confronteert met wie ik ten diepste ben. Dat 
kan frustrerend zijn en ons opstandig of tegendraads maken, maar dat maakt ongelukkig. Als 
we ons best doen om door de kracht en leiding van Gods Geest te handelen naar Zijn woord, 
dan maakt dat gelukkig. Jacobus legt heel raak uit, dat geloven niet iets theoretisch of 
abstracts is, maar dat het heel praktisch en concreet is. Want het gaat steeds weer om de 
keuze te willen investeren in onze relatie met onze hemelse Vader. Een keuze die je niet 
alleen, maar samen met anderen mag maken. Om elkaar ook af en toe die spiegel voor te 
houden, steeds weer wanneer je iets moois ontdekt in die liefdesbrief van Vader.  
 
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 en alle taakgroepen 
 
Gebedspunten voor 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 vertegenwoordigen 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 het thuisfrontteam en 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.  
 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 zomeractie van World Servants  naar  Zambia.  
 Dank en bid dat we gemeentebreed een warm hart voor zending hebben.  
• Op dit moment beginnen  de zendingswerkers weer te reizen. Terug naar het gastland of 
na jaren weer op verlof in Nederland. Vele shorttermers zijn de afgelopen maand vertrokken 
of gaan vertrekken. Bid dat de Here de zendingswerkers bemoedigd en zegent in de stappen 
die zij zetten! 
 
Gebedspunten voor muziek: 
 
 Bid voor de opstart van het seizoen, dat we meer naar elkaar mogen toegroeien, en 
samen meer mogen toegroeien naar God.  
 Bid voor de aanbiddingsleiders en bandleiders die veel energie en tijd steken in de 
voorbereidingen van de diensten.  
 Bid voor het kernteam van het muziekwerk, dat we luisterend naar alle muzikanten en 
zangers een goede koers mogen uitzetten.  



 Bid voor alle muzikanten en zangers, dat we dicht bij Jezus mogen blijven, dat Hij ons 
fundament en onze motivatie is voor de bediening die we mogen uitoefenen in de gemeente.  
 Bid voor meer muzikanten en zangers om gaten in de teams te vullen.  
 Bid dat we geleid door Gods Geest uit mogen stappen om te komen op de plek waar God 
ons wil hebben en dat we niet onze voorbereiding simpelweg afdraaien. Zoeken naar het 
nieuwe dat God wil geven. Dus ook bidden voor moed, durf en kracht en rust!  
   Dank voor alle creativiteit die er is.   
 Dank voor alle flexibiliteit die de mensen hebben laten zien.  
 Dank voor zoveel vrijwilligers in het muziekwerk die we mogen hebben en inzetten.  
 Dank voor de eenheid die we mogen proeven en ervaren.  
 Dank voor mooie nieuwe liederen die er aan komen.  
 Dank voor alle leiders die meebouwen aan een cultuur van aanbidding in de gemeente.  
 Dank dat we als gemeente weer samen mogen komen om samen God te ontmoeten en 
te aanbidden.  
 Dank voor alle zegen die voor ons ligt in dit nieuwe seizoen.  
 Dank voor verbinding en herstel.  
 
Gebedspunten voor techniek: 
 
 Dank de Here God voor de medewerkers van de techniek. Zij hebben het afgelopen jaar 
ontzettend veel tijd in de uitzendingen van programma’s gestoken. Bid dat ze de kracht en 
moed hebben om door te gaan.   
 Bid voor de gezinnen die achter alle medewerkers staan die elke zondag de dienst 
verzorgen.  
 Bid voor een nieuw taakgroephoofd voor Techniek.   
 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.).  
 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 daarnaast ook 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.   
 
 
Vrijdag 10 september 
 
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet 
opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1 NBV) 
In Galaten 5 gaat het over leven vanuit de wet of leven door de Geest. Leven vanuit de wet 
maakt je tot een slaaf van regels, verboden en voorschriften. Jezelf of een ander regels 
opleggen, maakt je niet vrij maar juist gebonden. Aan de ene kant dreigt er straf als je je niet 
houdt aan de regels, aan de andere kant dreigt er zelfvoldoening en rivaliteit waar iemand 



zich strikt aan de regels wil houden ten koste van wie dat niet doet. Maar leven door de 
Geest brengt de vrucht van de Geest voort, te beginnen bij liefde, vreugde en vrede. Wat 
een mooie uitdaging om hierom te bidden voor onze tieners en jongeren. Leven door de 
Geest geeft eigen verantwoordelijkheid, Hij helpt je om te groeien in geduld, vriendelijkheid 
en goedheid.  
 
06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond 
07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed 
19.00-20.00 u gebed voor tiener- en jeugdwerk, beheer en communicatie 
 
Gebedspunten voor het tienerwerk: 
 
 Dank dat er alweer veel vrijwilligers zijn die zich willen inzetten binnen het tienerwerk.  
 Dank dat wij op 19 september weer van start kunnen gaan met X-stream tienerdiensten 
en eind september op kamp kunnen gaan met de eersteklassers.  
  Dank dat wij via de livestreams veel tieners mochten bereiken met het evangelie.  
  Bid voor voldoende tienerkringleiders en andere vrijwilligers.  
 Bid dat tieners staande mogen blijven in hun geloof, ondanks alles wat er op hen af komt.  
 Bid dat de 70 à 80 nieuwe eerstejaars tieners zich thuis mogen voelen binnen het 
Tienerwerk.    
 Bid dat de nieuwe activiteiten veel nieuwe tieners mogen bereiken en iedere tiener 
"gezien" mag worden.  
 
Gebedspunten voor het jongerenwerk: 
 
 Dank voor het feit dat Zijn werk met onze jongeren ten alle tijden ‘gewoon’ doorgaat!   

         Dank voor het fantastische Radicalteam wat afgelopen jaar elke keer met nieuwe 
ideeën kwam en er mooie livestreams van heeft gemaakt onder leiding van de Heer.   

         Dank voor de jongeren en volwassenen die we mochten bereiken door 
de sportcommunities en door de diensten heen.   

         Dank voor de kringen die weer deels van start gingen en contact hebben weten te 
houden met de jongeren.   

         Dank voor de hernieuwde visie van tiener- en jongerenwerk samen.   

         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 op 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 tot onze Heer dat er volwassenen mogen opstaan om zich (geestelijk) te 
ontfermen over onze jongeren! Onze jongeren hebben voorbeelden in discipelschap nodig.  

         Bid om kringleiders voor onze jongeren die met hen willen optrekken richting Jezus. 
Dat de Heer harten van leiders zal aanraken zodat ze zich ontfermen over de jongeren.   

         Bid voor de jongeren dat ze 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 voor de jongeren dat ze motivatie en discipline mogen ontvangen om zich op God 
te richten en te blijven richten, zeker in deze tijd.  

         Bid voor de jongeren die eenzaam zijn en geen veilige thuissituatie hebben!   

         Bid voor de jongeren die door deze tijd van corona depressief zijn geworden.   

         Bid voor geestelijke bescherming voor onze jongeren. Er wordt ontzettend aan hen 
getrokken in deze tijd, in deze maatschappij!   

         Bid voor de jongeren en leiders die wekelijks gaan evangeliseren door sport. Dat deze 
sport community in samenwerking met Athletes in Action mag groeien in diepe en in aantal!    

         Bid om een zegen voor het Radicalteam wat richting het komende jaar weer nieuwe 
(live-)diensten zal maken. Dat ze vele jongeren mogen bereiken met het evangelie!    

         Bid voor nieuwe jonge leiders die zullen opstaan om door te bouwen aan het 
jongerenwerk met de Heer.   

         Bid voor de nieuwe plannen, de ontmoetingsavonden en de triades, dat deze plannen 
onder Gods hand zullen slagen.   

 
Gebedspunten voor beheer: 
   
 Dank dat er afgelopen corona periode veel werk is verzet t.b.v. opknappen ruimtes en 
gebouw.  
 Dank dat er steeds livestreams en eventuele diensten ondersteund konden worden door 
beheerders, BHV en EHBO-medewerkers.  
 Dank dat ons schoonmaak team zo trouw de gehele periode ons gebouw steeds 
opgeruimd en schoongemaakt heeft.  
 Dank voor alle mensen die in de coronaperiode allerlei werk uitvoerde voor beheer.   
 Bid voor herstel en gezondheid van Rob v.d. Broek en dat hij zijn taak als Hoofd BHV 
weer mag gaan oppakken.  
 Bid voor diverse ernstig zieken binnen onze taakgroep.  
 Bid dat er voldoende animo en motivatie mag blijven bij onze vrijwilligers.  
 Bid dat alle vacatures opgevuld mogen worden door broers en zussen die een bediening 
zoeken.  
 
Gebedspunten voor communicatie: 
 
 Bid voor de ondersteunende taak aan binnen de gemeente.  
 Bid voor de juiste communicatiemiddelen, zodat we mensen mogen bereiken die de 
Heer nog niet kennen.  
 Bid voor de kanalen zoals YouTube, dat deze ondersteuning kunnen zijn in het 
gemeentezijn  
 Bid voor het maken van het BethelMagazine en dat we eenieder mogen bemoedigen en 
dichter bij onze Vader morgen laten komen.  
 Bid voor nieuwe broers en zussen om onze taakgroep te versterken en de gemeente te 
kunnen blijven bedienen  
 Dank voor de mogelijkheden die God geeft om mensen te bereiken om Zijn woord te 
verkondigen.  
 Dank voor de middelen die er zijn om mensen te bereiken op moeilijke plekken.  
 Dank voor de talenten die God ons gegeven heeft om in te zetten in Zijn Koninkrijk.  
 Dank dat we als huisgezin samen met Hem, de mooiste dingen voor elkaar krijgen.  



 Dank voor alle broers en zussen binnen de taakgroep communicatie die zich inzetten 
voor dit huisgezin.  
 Dank voor de rijkdom die God onze gemeente heeft gegeven waardoor we bijzondere 
kunnen doen.  
 
 
Zaterdag 11 september 
 
U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, 
maar ik mag me door niets laten beheersen. (1Korintiërs 6:12 NBV) 
Dit vers gaat over vrij zijn en slaaf zijn. Als je door iets beheerst wordt, ben je daar slaaf van, 
ben je daar verslaafd aan. En dat is geen vrijheid, maar gebondenheid. Wanneer er geen 
regels meer zijn, kan dat zomaar leiden tot losbandigheid: ‘leef maar raak, alles mag, ik mag 
zelf kiezen wat ik wil doen, God vergeeft mij toch wel als ik iets verkeerds doe.’ Zo 
redeneerden de Korintische christenen blijkbaar. Maar echte vrijheid is dat je ‘nee’ wilt en 
kunt zeggen tegen dingen die niet goed voor jou of anderen zijn. Dat is een hele 
verantwoordelijkheid die de Heer ons ieder persoonlijk geeft, maar Zijn Geest wil ons daar 
steeds bij helpen. Vergelijk het met autorijden: de wet is als de rijinstructeur, die je steeds 
wijst op de regels en ingrijpt wanneer dat nodig is. Maar na je geslaagde rijexamen mag je 
alleen rijden, en is het voor jouw veiligheid en die van anderen belangrijk dat je je houdt aan 
de regels. Een hele verantwoordelijkheid, maar wat kun je dan genieten van een heerlijke 
autorit.  
 
09.00-12.00 u Gebedswandelingen in eigen buurt of dorp 
 
 
Zondag 12 september 
 
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister 
van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister 
van dat beeld worden veranderd. (2Korintiërs 3:17b-18 NBV) 
In dit hoofdstuk wordt met de sluier bedoeld het leven vanuit de wet onder het oude 
verbond. Leven met onbedekt gezicht is leven door de Geest. Daardoor kunnen we ‘de 
heerlijkheid van de Heer aanschouwen’, leven in een open relatie met Hem en genieten van 
Zijn liefde en genade. Dan kan de Geest ons ook helpen om stap voor stap te groeien ‘naar 
de luister van dat beeld’, naar de heerlijkheid van Jezus. Dat gaat met vallen en opstaan, 
zoals een klein kind met vallen en opstaan leert lopen. Het zou niet goed zijn dat je als 
ouders je kind steeds vasthoudt, om het te behoeden voor vallen. Je laat het juist los, zodat 
het kan leren zelfstandig te lopen. Zo laat de Heer ons ook in geestelijke zin los: vrij om te 
kiezen Hem te gehoorzamen, vrij om te leren lief te hebben, vrij om te investeren in jouw 
relatie met Hem. Dát verandert je, dat laat je groeien, stap voor stap op weg naar de 
eeuwigheid. Eerst met onzekere en wankele stapjes, maar steeds beter en vaster. Tot zegen 
en vreugde, en bovenal tot eer en verheerlijking van Hem. 
 
In de ochtenddiensten terugblik en afsluiting van de gebedsweek  


