
22-24 November 2019
Zaterdagmiddag: 13.30-14.15
Bidden voor: gemeenteleven

Matteüs 6:31-33



Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we 
aan eten?’ of: ‘Hoe komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe 
komen we aan kleren?’ Met die dingen houden de 
mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de 
hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. 
Houd je bezig met Gods nieuwe wereld, zoek liever 
eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,  
doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die 
andere dingen ook geven.



Matteüs 6:8 (Bijbel in gewone taal)

……Want je Vader weet allang wat je nodig hebt. Dat 
weet hij al voordat je het gevraagd hebt.



Johannes 14:9 (Bijbel in gewone taal) 

ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog steeds niet? 
Jij zegt: ‘Laat ons de Vader zien.’ Maar als je mij gezien 
hebt, dan heb je ook de Vader gezien. 



Romeinen 12:1-2 (Telos vertaling)

Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 
veranderd door de vernieuwing van uw denken



Lead me to the cross
Leidt me naar het kruis

Where Your love poured out
Waar Uw liefde is uitgestort

Bring me to my knees
Breng me op mijn knieën

Lord I lay me down
Heer ik leg mezelf neer

Rid me of myself, I belong to You
Bevrijdt mij van mezelf, ik behoor U toe



1 Petrus 1:15-16 (Bijbel in gewone taal)

Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slechte 
verlangens. Toen wisten jullie niet beter. Maar nu 
moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God. 
Hij heeft jullie uitgekozen. En hij is heilig. Leid daarom 
zelf ook een heilig leven. Want in de heilige boeken 
staat: «Jullie moeten heilig zijn, omdat ik heilig ben.»



Hebreeën 12:14 (Groot Nieuws Bijbel)

Streef de vrede na met alle mensen en probeer heilig 
te leven. Wie dat niet doet, zal nooit de Heer zien.



Markus 16:17-18 (Bijbel in gewone taal)

Mensen die geloven, zullen wonderen doen. Ze zullen 
kwade geesten wegjagen door mijn naam te noemen. 
Ze zullen in onbekende talen spreken. Ze zullen 
slangen vastpakken. Ze zullen dodelijk vergif drinken 
en toch niet sterven. En ze zullen zieken beter maken 
door hun handen op hen te leggen.’



1 Timoteüs 2:4 (Bijbel in gewone taal)

Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen 
de waarheid leert kennen.



Hosanna / Hillsong

Show me how to love you, like you have loved me
Laat me zien hoe ik kan liefhebben zoals U dat deed

Break my heart for what breaks yours
Breek mijn hart voor wat Uw hart breekt

Everything I am for your kingdom’s cause
Laat alles wat ik ben Uw koninkrijk dienen



Verlangen naar God 
Verlangen van God



Wat is Gods verlangen, wil?

1 Thess 4:3 Dit is wat God wil: Jullie moeten een heilig leven leiden, 
en je op seksueel gebied goed gedragen. 
1 Thess 5:17 Blijf altijd bidden. En dank God altijd, wat er ook gebeurt. 
Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen.
Galaten 1:4 Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom zijn onze 
zonden vergeven en zijn we bevrijd uit deze slechte wereld. Dat wilde 
God, onze Vader.
1 Tim 2:3 God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. 
Hij is onze redder. Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen 
de waarheid leert kennen. 



Verlangen naar God 
Verlangen van God

Eenheid in verscheidenheid

1 doel ieder tot bloei



Eenheid in verscheidenheid?!











Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we 
aan eten?’ of: ‘Hoe komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe 
komen we aan kleren?’ Met die dingen houden de 
mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de 
hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. 
Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat 
God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen 
ook geven.


