Week van bidden & vasten
Net als vorig jaar willen we in de tweede week van het nieuwe jaar een
week van bidden & vasten houden.
Deze zal zijn van zondag 6 januari t/m
zaterdag 12 januari. In tegenstelling
tot vorig jaar doet de EGS dit jaar niet
mee met de organisatie, maar zijn ze
wel van harte uitgenodigd om met ons
mee te doen.
Iedere dag zal er een onderwerp centraal staan waarvoor we gaan bidden
en vasten. ‘s Avonds zal er in ‘Het
Keerpunt’, van 19.30 uur tot 20.30 uur
gelegenheid zijn om God te aanbidden
en Hem te zoeken in Woord en gebed.
Dit zal gebeuren onder leiding van een
(co-)oudstenechtpaar.
Vasten heeft o.a. het doel om God
beter te leren kennen en dezelfde
bewogenheid te krijgen als Hij. Wat
opvalt bij de Here Jezus als we lezen
over Zijn bewogenheid, is dat Jezus
de nood niet alleen met zijn ogen
ziet, maar vooral met zijn hart:
Toen Hij de scharen zag, werd Hij met
ontferming over hen bewogen, daar zij
voortgejaagd en afgemat waren, als
schapen die geen herder hebben.
Toen zei Hij tot zijn discipelen:
De oogst is wel groot, maar arbeiders
zijn er weinig. Bidt daarom de Heer
van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. (Matteüs 9: 36-38)
Het is opvallend dat de nood die Jezus ziet, niet alleen gevolgd wordt
door een emotie, maar ook met een
oproep om te bidden. Daaruit mogen
we een conclusie trekken. Iets wat
ons raakt moet verder gaan dan alleen
de emotie; Het moet ons brengen tot
voorbede.
We willen jullie uitnodigen om met ons
mee te vasten. Om ons samen uit te
strekken naar dezelfde bewogenheid
als die van Jezus, waardoor een sterk
verlangen ontstaat in gebed te gaan
voor elke persoon of situatie waarvoor
dit zo nodig is.

6 januari t/m 12 januari 2019

Zondag 6 januari

1 Kron. 29: 10 - 13

We beginnen deze week van bidden & vasten met God te prijzen en te danken voor wie Hij is. Hij is het die
ons ten diepste kent en begrijpt. Hij houdt van ons om wie we zijn. Zijn genade en liefde voor ons zijn niet te
bevatten. Van Hem is alle macht, glorie, overwinning en majesteit. Hij is onze lofprijs waard!
Dirk Jan en Margriet leiden de avond

Maandag 7 januari

1 Petrus 5: 10 en 11

Als gemeente zijn we erop gericht dat kinderen en tieners God niet alleen leren kennen, maar ook met Hem
gaan leven. Vandaag bidden we voor onze gezinnen, de kinder- en jongerenwerkers en voor onze jeugd in
deze tijd. Ook bidden we voor de opgroeiende jeugd in deze stad, die God nog niet kent. Onze God is een
en al ontferming.
Bert en Nienke leiden de avond

Dinsdag 8 januari

Koll. 4: 2 - 6

Paulus zegt: blijf bidden, wees waakzaam en dankbaar! Bid voor open deuren (harten) in onze stad en
dorpen. Bid voor wijsheid. Wat is Gods bedoeling als ik een ‘buitenstaander’ ontmoet? Bid om lef om te
zeggen of te doen wat God op je hart legt. Bid om liefde voor de ander.
Robert en Liesbeth leiden de avond
Woensdag 9 januari

Deut. 18: 10 en 11 + Openb. 2: 14

Als er iemand is die afgoderij haat, dan is het God wel. God wil dat wij alleen op Hem gericht zijn. Dat
kunnen wij zien a.d.h.v. deze Bijbelgedeelten. Wanneer Israël afgoden aanbad, ging het niet goed met de
Israëlieten. Het sterven van de generatie in de woestijn heeft direct te maken met afgoderij. Die God van
toen is nog steeds dezelfde. We mogen bidden dat voor een ieder van ons duidelijk wordt wat onze
eventuele afgod is, zodat wij daar afstand van kunnen doen.
Luis en Pieteke leiden de avond
Donderdag 10 januari

Joh. 4: 23 en 24

God wil graag dat ons gebed in overeenstemming is met zijn wil. Maar hoe doen we dit? Vandaag gaan we
God vragen om fijngevoelig te worden voor zijn stem. Dat we steeds beter Gods verlangens voor ons zullen
verstaan en onze gebeden daardoor eenparig zullen opstijgen tot voor Gods troon.
Gijsbertus en Dirkje leiden de avond

Het oudstenteam.

Vrijdag 11 januari

Hebr 13: 17

Deze dag willen we de leiders die een geestelijke taak hebben in Het Keerpunt voor de voeten van de Here
Jezus leggen. We mogen danken voor wie ze zijn, voor de gaven en talenten die zij vrijwillig inzetten en
bidden dat God hen beschermt. Dat hun motivatie om leiding te geven zuiver en vanuit liefde zal zijn. We
mogen hen vrij bidden van elke aanklacht tegen hen. Dat ze mogen blijven vertrouwen op God die hen geeft
wat nodig is om de taken naar zijn wil uit te voeren en dat we hen als keerpunters steunen in het ons
voorgaan.
Theo en Janneke leiden de avond
Zaterdag12 januari

Jes.58: 6 - 14 + Marc. 16: 16 - 18

Bidden voor een geestelijke vernieuwing in ons land, dat God zijn kinderen oproept en toerust om de kracht
van de Heilige Geest zichtbaar te maken in ons dagelijks leven.Bidden om het evangelie niet alleen met
woorden maar ook met kracht te brengen, zoals de opdracht in Marcus 16.
Yme en Anneke leiden de avond

