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AF  PH IL IP  FODGA ARD

Et tog, en bil, vores gang på gaden har en 
destination, et mål, selvom det nogle gange 
kan ændre sig undervejs og nogle gange blive 
ændret mange gange på en tur, så slutter vores 
rejse et sted. 

Vores liv er på mange måder en rejse, hvor vi 
skal finde liv, retning og mening, hvor vi skal 
finde vej midt i blindgyder og ensrettede veje, 
midt imellem smukke skove og store bakker, 
midt i den vilde efterårsstorm og det stille 
aftensus. 

Nogle gange kan destinationen være uklar, 
usikker og udskiftelig. Det kan gøre os utrygge, 
rodløse og bange. Andre gange, så ved vi hvor 

vi gerne skulle ende, men vi kan simpelthen ikke 
finde ud af, hvordan vi skal komme derhen.
 
Jesus har en destination, et mål for vores liv, og 
den destination er glæde. 

Fil 4.4 Glæd jer altid i Herren! 
Jeg siger atter: Glæd jer!
Paulus skrev dette vers i fængslet. Paulus havde 
en glæde i sit liv, som ikke var motiveret af en 
pludselig og afvekslende følelse af glæde og store 
smil, men en dybereliggende realitet i hans liv, en 
glæde som ingen og intet kunne tage fra ham. 
En glæde som fandtes i Gud. En glæde som fik 
ham til at synge lovsange i fængslet og skrive 
glædesbreve fra fængslet. 

DESTINATION FOR VORES 
LIV ER GLÆDE…
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Glæden fra Gud strømmer fra… 

Kærligheden fra Gud
Den kærlighed, den nåde, den kraft, den styrke, 
den mening, som vi får fra Gud.  Vi er skabt, vi er 
elsket og vi er set af Gud, som dem vi er. 
En Gud som er med os, og har lovet at han vil 
være med os alle dage indtil verdens ende. 

Håbet og troen på evigheden
Troen på at en dag så skal den Gud, som var, 
er og som kommer genoprette alt. En evighed i 
kærlighed, et evigheds håb, som kan motivere og 
give glæde selv i livets mest håbløse situationer. 

Rejsen til destination kan være lang, være fyldt 
med smerter og udfordringer. Problemerne i 
vores liv kan torne sig op, og tingene kan virke 
håbløse og glæden er langt væk. 

Men vores endelige destination er denne dybe 
inderlige glæde, en glæde som ikke handler om 
følelser eller min livsindstilling, men en glæde 
som strømmer fra livet med Gud og giver os håb 
og liv selv midt i smerte og problemer. En glæde 
som venter her midt i dette liv og livet som vil 
vare evigt. 

Vores endelige destination er glæde. 

KIRKEN I
BILLEDER

Festlig familiegudstjenste med fokus på Ghana. Auktion og fotostudie ifbm. indsamling.

Skønne teenagere sendes godt afsted på efterskole.
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Torsdag den 6. august blev Projektet SKOLEKLAR afholdt for første gang i Bethaniakirken.
Aalborg Kommune og DUF tildelte os nogle økonomiske midler til at bruge på sommeraktiviteter 
for børn, og derfor blev det besluttet at afholde et skole-arrangement for byens børn i alderen 6-12 
år med at blive klar til skole igen.
Det var i første omgang et arrangement for byens børn men for ikke at ekskludere kirkens børn, 
blev Torsdagsklubben inviteret til at bakke op og hjælpe.

Over 60 børn og voksne deltog i eftermiddagen med talstafet og læsebingo til hjernen, fællesskab 
om aftensmaden til hjertet og brugbare skoleredskaber til hænderne. Tusind tak til de ca. 20 
medarbejdere, der fik SKOLEKLAR til at lykkes!

Vi glæder os over et vellykket arrangement med gode tilbagemeldinger:

Det var dejligt at være med. 
Glæder os til næste gang.

”Tusind tak for i dag. Det var et rigtig flot initiativ. 
Og især til vores yngste, som skal starte i årgang 0. 
Hun blev begejstret!

Mega godt skolestarts 
arrangement - tusind tak.

1000 tak for et super godt arrangement. Min datter 
har virkelig nydt det, og hun havde det så hyggeligt 
og sjovt. Det var så gennemført og I var så gode.

Børnene syntes at det var en 
super eftermiddag.

Fedt arrangement! Pigerne havde sådan hygget sig! 
Tusind tak for de fine skolestartsgaver!

”

Det var et mega godt arrangement! 
Tak fordi vi måtte være med!
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evner til IT og sociale medier. Hver dag produ-
cerer vi mange opslag og budskaber om håb og 
sender dem ud via sociale medier. Venligst, bed 
for vores kræfter og Guds visdom til at skabe det 
indhold, der når til folks hjerter og behov. Som 
en mediemission, er dette en mulighed for at 
kommunikere Guds budskab om håb, kærlighed, 
glæde og fred, til folk der lider under COVID-19. 
Jeg tror, at i løbet af COVID-19-tiden har Fre-
dens Stemmes personale, arbejdet hårdere end 
normalt. Gudskelov er svarene fra lyttere og 
publikum meget positive.

2. Bed for VOP’s fængselsmission: 
Som bekendt, er VOP’s fængselsmission fokuse-
ret på kun 2 fængsler nu: Udon Thani og Nhong 
Kai provinserne, men der er mange fanger fra 
andre provinser i Thailand, som skriver breve til 
VOP, og beder om at kunne studere Bibelen pr. 
korrespondance. VOP’s fængselsmission er me-
get stærk og aktiv. 

Vi takker Gud for, at vi langsomt men vedva-
rende går frem med Somwang Kongkaew’s som 
leder. Bed venligst for alle fanger og bed om, at 
de må være i fængsel med fred i Kristus og bed 
om, at Herren vil røre deres hjerter til at elske 

Nyt fra Missionsforbundets Internationale Mission!

DENNE GANG NYT FRA 

THAILAND
Orienterings- og bedebrev fra Fredens 
Stemme, Thailand.

Kære venner

Angående situationen omkring COVID-19 i Thai-
land, ser det ud til, at vi kan føle os trygge overfor 
Corona, hvis vi beskytter os med masker, når vi 
arbejder og går ud blandt folk. Men erhvervs-
livet, økonomien, arbejdsløsheden giver stadig 
problemer. Næsten alle butikker og restauranter 
i Bangkok og lufthavnene er lukket ned. Bangkok 
er også stille, fordi regeringen stadig kontrollerer 
underholdningssteder for at give god beskyt-
telse. 

Selv om vi føler, at vi er sikre for COVID i mod-
sætning til andre lande, vil det thailandske folk 
stadig have brug for god beskyttelse, og vi går 
ikke så meget ud som før. Derfor skal Fredens 
Stemme være opmærksom på det på grund af 
situationen i verden generelt.

Bed venligst for disse emner:

1. Bed for (VOP ś) Fredens Stemmes team: Vi 
arbejder stadig hårdt med medieproduktion, som 
radioprogrammer, videoklip og fokuserer meget 
på sociale medier og nye medier som LINE , FB, 
HJEMMESIDE, STUDY ON LINE, MOBILE APP 
herunder boghandel over nettet via FB LIVE. Jeg 
har rekrutteret nogle medarbejdere, der har gode 
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ham helhjertet, så VOP må være i deres hjerter 
også for at hjælpe dem til at vokse i Kristus.

3. Bed om opførelsen af en læ-bygning i 
Nhong Kai fængsel:  
I denne måned, august, vil Somwang være be-
gyndt at undervise fangerne både i Udon Thani 
og Nhong Kai. Bed om, at Gud må være med 
ham og give ham styrke. Han vil søge at kom-
me til at tale med fængselschefen om at bygge 
læ-bygningen i Nhongkai fængslet. Bed venligst 
om, at alt i denne byggeproces må være korrekt 
i henhold til regeringens procedurer.

4. Bed for VOP’s aktiviteter: 
Med hensyn til social afstand under COVID-19 
situation er aktiviteterne i Thailand begrænset og 
kontrolleret på grund af regeringens politik. VOP 
skal skabe nye aktiviteter, der passer til menne-
skers nye og normale liv. 

Bed venligst om, at Gud må give os visdom til 
det, så Hans arbejde kan fortsætte effektivt og 
frugtbart. I år arrangerede VOP Mors Dag den 
11. august 2020 med begrænsning (Mors dag er 
den 12. august). Vi kan ikke invitere folk som en 
stor gruppe, fordi vi har brug for social afstand.
Mange tak for jeres trofaste støtte. Vi har jer 
altid i vores bønner. 
Må Guds fred være med jer!

Med kærlighed i Kristus,
Jariya

Vidnesbyrd:
Hr. Kreingkrai Boonpai fra Nakornrachasima: 
Før jeg lærte Jesus Kristus at kende var mit liv 
fuld af træthedsfølelse, skuffelser, frustrationer 
og håbløshed, hvilket er grunden til at jeg bød 
Jesus Kristus ind i mit liv. Da jeg i tro modtog 
ham, følte jeg håb, jubel, blev opmærksom på det 
indre liv og er ikke vred så ofte. Gud ske tak og lov 
for et nyt liv. Gud velsigne VOP team.

Fru Alisha Anatakulkamnoed fra Chiang Mai: 
Gud ske lov for den gave, Voice of Peace sendte 
til mig til min fødselsdag. Jeg lytter til jeres 
program hver dag og tænder radioprogrammet 
”World of Children” for mine børn også. Jeg 
lytter selv til jeres programmer. Jeg elsker dem. 
Gud ske lov, at VOP laver gode ting til os. Må Gud 
velsigne jer alle.

Hr. Somsak Rodta fra Udon Thani:
Hilsener til VOP-team! Tak til Gud, at han vej-
leder mig til at kende Ham og tjene Ham også i 
Hans familie. Jeg kender mange brødre og søstre 
i Kristus. Jeg er blevet udviklet på mange måder 
med kærlighed. Det er en fantastisk kærlighed 
fra Gud. Jeg har skrevet til jer i et år, og I har 
alle været i mine bønner i årevis, uden at jeg har 
mødt jer. 

Hvis jeg får chancen for at komme til Chiang 
Mai, ønsker jeg at besøge jer på VOP og deltage i 
andagten hos jer. Jeg beder til, at Gud vil give mig 
frihed og løslade mig fra fængslet snart. Jeg ved 
ikke om det bliver i morgen, men Gud ved det. 
Jeg lægger tingene i Hans hænder. Der er mange 
fanger, som stadig studerer Bibelen med VOP. 
Der er 100 personer, der studerer og 70 personer 
har modtaget Kristus allerede. Tak Gud for Hans 
nåde. Nogle af dem tjener Gud trofast i fængslet. 

Vi er forpligtet til at tjene Gud for evigt og base-
ret på Hans vilje, indtil Han vil tage os til sig for at 
være sammen med Ham. Må glæde og fred være 
med jer alle. (Rom. 16:26-27)
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Tir 01 14.00 Kvindekreds

Ons 02 09.30 Bøn

Ons 02 19.00 Bøn og Lovsang

Lør 05 19.00 Færøsk gudstjeneste

Søn 06 10.30
SUPER-SØNDAG med morgenmad. Gudstjeneste med nadver. 
Taler og mødeleder: Philip Fodgaard

Ons 09 09.30 + 19.00 Bøn

Søn 13 10.30 Gudstjeneste. Taler: Joachim Jensen. Mødeleder: Marianne Nielsen

Tir 15 09.00 Tirsdagscafé. Udflugt. Se annonce

Ons 16 09.30 + 19.00 Bøn

Søn 20 10.30 Gudstjeneste. Taler og mødeleder: Philip Fodgaard

Ons 23 09.30 + 19.00 Bøn

Søn 27 10.30 Gudstjeneste. Taler: Jakob Hyldgaard Engell. Mødeleder: Poul Erik Jensen

Ons 30 09.30 + 19.00 Bøn

 PROGRAM SEPTEMBER

KVINDEKREDSEN

Tirsdag 1. september kl. 14.00
Besøg af Lisbeth Hyldgaard, Gospel Outreach

Tirsdag den 6. oktober
Zhaleh Sabouri fortæller om det spændende 

og fantastiske liv, hun oplever med Gud.

Alle kvinder er velkomne!

Alle gudstjenester, bedemøder og andre 
annoncerede arrangementer  kan 
– med henvisning til rækkevidden 
af ”nedluknings-perioden” grundet 

Corona-pandemien – blive 
aflyst/ændret. Vi håber på forståelse 

for denne specielle meddelelse.

Kærlig hilsen
Menighedsråd og præst

!
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Lør 03 19.00 Færøsk gudstjeneste

Søn 04 10.30
SUPER-SØNDAG med morgenmad. Gudstjeneste med nadver. 
Taler og mødeleder: Philip Fodgaard

Tir 06 14.00 Kvindekreds

Ons 07 09.30 Bøn

Ons 07 19.00 Bøn og Lovsang

Søn 11 10.30
Gudstjeneste. Taler: Svend Ryborg, Kronborgvejens Kirkecenter, Thisted. 
(Bytte-søndag for præster). 

Ons 14 09.30 + 19.00 Bøn.

Søn 18 10.30 Gudstjeneste. Taler: Hans Peter Olsen. Mødeleder: Knud Erik Larsen

Tir 20 10.30
Tirsdagscafé. Knud Erik Larsen fortæller om ”Sjælens digter” – Salmedigteren 
Hans Adolph Brorson.

Ons 21 09.30 Bøn

Ons 21 19.00 Bøn og Lovsang

Søn 25 10.30 Gudstjeneste. Taler: Philip Fodgaard. Mødeleder: Ann Katrine Rannestad

Ons 28 09.30 + 19.00 Bøn.

PROGRAM OKTOBER

Menighedsweekend - AFLYSNING
I sidste nummer af ”Nyt fra Din Kirke” annoncerede vi menighedsweekend 18.-20. 

september med denne tilføjelse: ”Med forbehold for ændringer grundet COVID-19”.

Vi har i menighedsrådet vurderet situationen og må med beklagelse meddele, at 
vi ikke kan se en god måde at holde årets menighedsweekend med de restriktioner 

som vi er underlagt samt risikoen for smitte.

Vi glæder os allerede til næste års menighedsweekend, hvor vi vil sætte alle sejl 
til for en rigtig god og velsignet weekend.

Menighedsrådet
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TORSDAGSKLUB 
Juniorklub er slået sammen med Team 
Tween.

Børnene mødes torsdag i ulige uger
kl. 18.30-20.00.

Kontaktpersoner:
Malene og Kresten Møller Nielsen, 
28861510
maleneogkresten@hotmail.com
 

UNGDOMSKLYNGE
Tirsdag kl. 19.00 i kirken (efter aftale) 
 
Kontaktperson: 
Antoine Wajntraub, 50 33 41 00 
antoine@wajntraub.eu

NORDSTJERNEN
NY KIRKE PÅ VEJ I NØRRESUNDBY

v. David og Maj Højgaard
www.nordstjernenkirke.dk 

NETVÆRKSGRUPPER
Træffes efter aftale i grupperne. Kontakt Philip Fodgaard, 29 91 08 10, hvis du ønsker at 
være med i en gruppe.

TEENS
Fra 6. klasse og opefter. 

Kontaktpersoner:
Philip Fodgaard, 29 91 08 10
fodgaard@gmail.com

Joachim Marcher Jensen,
30 26 88 19
joachimmjensen@gmail.com

BØRNEKIRKE
Søndag samtidig med gudstjenesten. 

Kontaktpersoner:
Vibeke Gjerløv, 26 20 68 07
vibeke.gjerlov@gmail.com

Carsten Mørch, 29 78 56 00
Carsten@dahlmorch.dk

Lene Mørch, 61 71 89 96
lene@dahlmorch.dk
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Kontaktpersoner

 MENIGHEDENS PRÆST 
Philip Fodgaard
Ølandvej 16A, 9220 Aalborg Øst
29 91 08 10, philip@bethania.dk
Præsten træffes ikke mandag

Leder af det evangeliske og sociale arbejde
Jakob Hyldgaard-Engell, 
26 92 08 76, jakob@bethania.dk

 MENIGHEDSRÅDETS FORMAND 
Poul Erik Jensen, 26 39 76 61
poulerik.salme51@gmail.com

PEDELLER 
Augustin Ntunungu, 41 16 73 21
Christine Munezero, 29 65 22 49

 ØKONOMISEKRETÆR 
René Mejer Lauritsen, 28 12 68 91
rene4100@live.dk

 REGNSKABSFØRER 
Per Jensen, 98 23 32 07, dyrskoet@c.dk

 SEKRETÆR 
Joachim M. Jensen, 30 26 88 19
joachimmjense@gmail.com

 NORDSTJERNEN 
David og Maj Højgaard 
www.nordstjernenkirke.dk

 KVINDEKREDSEN  
Irma Nygaard, 60 85 15 92
stenus@home3.gvdnet.dk

 BUS- BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET 
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71, fodrub@gmail.com

 BØRNEKIRKEN 
Vibeke Gjerløv, 26 20 68 07,
vibeke.gjerlov@gmail.com
Carsten Mørch, 29 78 56 00, Carsten@dahlmorch.dk
Lene Mørch, 61 71 89 96

 TORSDAGSKLUB 
Malene og Kresten Møller Nielsen
28 86 15 10
maleneogkresten@hotmail.com 

 TEENS 
Philip Fodgaard, philip@bethania.dk, 29 91 08 10
Joachim Marcher Jensen, 30 26 88 19
joachimmjensen@gmail.com

 UNGDOMSKLYNGEN 
Antoine Wajntraub, 50 33 41 00 
antoine@wajntraub.eu 

 KIRKENS MISSIONSPROJEKT - AIDS CARE 
Inger Lise og Mogens Koch Pedersen.
77 33 03 22/24 83 55 90 info@aids-care.dk

 INTERNATIONALT ARBEJDE 
Sten Nygaard, 28 14 40 27, stenus@home3.gvdnet.dk

 ARABISK GRUPPE 
Tarek Freiwat, 20 62 81 75

 AFRIKANSK GRUPPE 
Christine Munezero, 29 65 22 49

 IRANSK GRUPPE 
Zinat Vahedi, 22 47 97 91

 FÆRØSK GRUPPE 
Lita Godtfred, 50 51 49 87

BOGSALG
Vibeke Pedersen, 20 96 02 90

 MENIGHEDSRÅDET 
Poul Erik Jensen
René Mejer Lauritsen
Joachim M. Jensen
Laila Nygaard Andersen
Hans Peter Olsen
Philip Fodgaard
Suppleant: Michael Pedersen
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NYT OM NAVNE

FØDSELSDAGE

13. sept., Thomas Sheeno, 65 år

18. sept., Niels Otto Rasmussen, 60 år

20. sept., Randi Buje, 40 år

29. sept., Filip Maltesen, 40 år

30. sept., Bernice Niyonkuru, 30 år

30. sept., Knud Erik Larsen, 70 år

12. okt., Teofil-Valeriu Padurariu, 50 år

20. okt., Augustin Ntunungu, 60 år

31. okt., Stig Christensen, 65 år

Menigheden ønsker hjertelig tillykke 
og Guds rigeste velsignelse

        

DØDSFALD

Kai Veirum døde den 6.7.2020. Blev bisat fra 
Bethaniakirken den 10.7.2020.

Ære være Kai Veirums minde iblandt os.

Børge Brandt døde den 15.7.2020. Blev bisat fra 
Bethaniakirken den 23.7.2020.

Ære være Børge Brandts minde iblandt os.    

 
Efteråret 2020

Tirsdag den 20. oktober kl. 10.30
Knud Erik Larsen fortæller om ”Sjælens dig-
ter” – Salmedigteren Hans Adolph Brorson.

Tirsdag den 17. november kl. 10.30
Besøg af landsleder Lene Nielsen fra 

organisationen Wycliffe, der i mere end 
70 år har hjulpet mennesker over hele
verden med at oversætte Bibelen til 

deres eget sprog.

Tirsdag den 15. december kl. 12.00
Julehygge med spisning 

og underholdning.

Medlemmers ”mærkedage” (fødselsdage fra 20 år) mar-
keres i kirkebladet. Hvis du ikke ønsker,at din ”mærkedag” 
markeres, bedes du senest to måneder før meddele dette 
til Annette Hansen pr. tlf. 98 18 47 96 eller e-mail: 
 aehansen@mail.dk

TAK!

Kære menighed.

Min familie og jeg vil gerne takke for den 
omsorg og kærlighed, der blev vist os under 
Børges sygdom, død og bisættelse.

Tak for praktisk hjælp, for sms-er, mails, 
telefonsamtaler, besøg, blomster og pengegaver.
Det varmer os så meget, at så mange har tænkt 
på os i de svære dage.

Allermest tak til alle, der bad for os, det er 
fantastisk at blive båret af forbøn.

Anni Brandt
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TIRSDAGSCAFE inviterer alle på udflugt

TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER
KL. 9,00 - 19,00

Turen går til

VEDERSØ KIRKE OG PRÆSTEGÅRD 
SAMT MUSEUM

Turguide er: 
Professor Peter Øhrstrøm

I bussen introduceres vi til dagens tema:
Kaj Munks liv og virke. 

Frokosten indtages i Vedersø Kulturhus.
Efter frokost og introduktion ser vi kirken, Kaj Munks Præstegård og museet.

Vi får kaffe og kage i museets cafe og 
- såfremt vejret er til det - går vi en tur i haven.

Ved 50 deltagere er prisen 275 kr.
AFGANG: BETHANIAKIRKEN KL. 9,00.

PÅSTIGNING KAN SKE VED JYSK I CITY SYD KL. 9,10.
Bindende tilmelding snarest muligt og senest den 1. september til 
Stig Christensen, gerne på mail: stigchristensen1955@gmail.com

eller på sms: 20 98 75 75.

Velkommen til en god oplevelse!

N.B. Medbring selv drikkevarer til busturen.
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AF MART IN MANSTRUP

Hint

Der findes mange udgaver af denne flotte sang.

En live-udgave med John Mark McMillan selv - søg efter ”how he loves live performance video”:
https://www.youtube.com/watch?v=bLvgqqZvLZk

En lovsangs-udgave med hans ven Crowder - søg efter ”Passion - How He Loves (live) ft. Crowder”:
https://www.youtube.com/watch?v=A5t7Uoanryg

Og en helt stille udgave igen med Crowder - søg efter ”K-LOVE how he loves by crowder”:
https://www.youtube.com/watch?v=Plngh8SkkA4

Ordene ”jeg elsker” bruges i mange sammenhænge og selvom det er en virkelig stærk udmelding, så 
bliver det nogle gange ret ligegyldigt. ”Jeg elsker kaffe”, ”jeg elsker mit arbejde” eller ”jeg elsker min 
familie” - der er virkelig forskel på dybden af kærligheden er i de forskellige sætninger. 

Og derfor kan det også være svært at udtrykke kærlighed i tale og i ord. Og nogle gange kan det være 
svært at forstå dette udsagnsord ”elske” uden at kende historien bag sammenhængen.

Denne sang er skrevet af John Mark McMillan, som en aften fik overdraget nyheden om at hans 
gode ven Stephen havde mistet livet efter en bilulykke. Dagen efter stod John op og var knust, vred, 
frustreret over hvad der var sket. Og han følte at han måtte have en alvorssnak med Gud for at komme 
igennem sorgen.

Og kærligheden, som han skriver om i denne sang, er 
ikke en nem kærlighed, en kærlighed på lyserøde skyer 
- nej det er en sang om Guds evne til også at elske 
os i frustrationer, til at elske os, når vi gennemgår en 
vanskelig proces. 
At selvom vi føler vrede, trøstesløshed og tomhed, så kan 
Gud elske os igennem det. Så bliver Han stadig hos os - 
elsker og omfavner os i sorgen.

Jeg synes at det er en fantastisk tekst - en tekst som 
omhandler den dybeste og mest omfavnende udgave af 
kærlighed, nemlig Guds kærlighed til os.
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How He loves us

And He is jealous for me.
Love’s like a hurricane. I am a tree,
Bending beneath the weight of His 
wind and mercy.

When all of a sudden,
I am unaware of these afflictions eclipsed by glory.
And I realize just how beautiful You are,
And how great Your affections are for me.

And, oh, how He loves us, oh.
Oh, how He loves us.
How He loves us, oh.

And we are His portion and He is our prize,
Drawn to redemption by the grace in His eyes.
If His grace is an ocean, we’re all sinking.

And so Heaven meets earth like an unforeseen kiss.
And my heart turns violently inside of my chest.
I don’t have time to maintain these regrets,
When I think about the way...

That He loves us.
Oh, how He loves us.
Oh, how He loves us.
Oh, how He loves us.

Hvordan Han elsker os

Og Han er jaloux efter mig.
Kærligheden er som en orkan. 
Jeg er et træ, bøjer af vægten af Hans vind 
og nåde.

Når pludseligt,
Jeg ikke er opmærksom på disse lidelser, der 
er formørket af herlighed.
Og jeg ser hvor fantastisk Du er,
Og hvor stor Din kærlighed er til mig.

Og, åh, hvordan Han elsker os, åh.
Åh, hvordan Han elsker os.
Hvordan Han elsker os, åh.

Og vi er Hans, og Han er vores præmie,
Forløst ved nåden i Hans øjne.
Hvis Hans nåde er et hav, synker vi alle ned 
i det.

Og så møder Himlen jorden i et uforudset 
kys.
Og mit hjerte drejer voldsomt inde i mit 
bryst.
Jeg har ikke tid til at bevare disse beklagelser,
Når jeg tænker på hvordan...

Han elsker os, åh.
Åh, hvordan Han elsker os.
Hvordan Han elsker os, åh.



 �Bethaniakirken er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet Det 

Danske Missions forbund. Missionsforbundet er en del af Den Internatio-

nale Føderation af Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i 20 

lande og som driver mission i 56 nationer over hele verden.

 � Missonsforbundet kan kort karakteriseres med tre ord: Tro, liv 

og fællesskab.

  Missionsforbundet søger således at lægge større vægt på fællesskabet 

om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke syn man kan have på 

forskel lige teologiske spørgsmål. På denne måde forsøger vi at praktisere 

Jesu bøn om de troendes enhed.

 �  Bethaniakirken forkynder evangeliet om Jesus Kristus og be-

kender sig i lighed med en lang række andre kristne kirker til den fælles 

kristne trosbekendelse.

 �Bethaniakirkens gudstjenester og øvrige arrangementer er åbne 

for alle uanset tilhørsforhold.

  Gudstjenesterne er præget af variation og livsglæde, som blandt andet 

kommer til udtryk gennem mange personers medvirken med sang og 

musik, vidnesbyrd om oplevelser med Gud, forkyndelse med mere.

 �  Bethaniakirken optager medlemmer på troens bekendelse. Men 

alle, uanset medlemskab, er til enhver tid velkommen i kirken.

 �Bethaniakirken har en lang række tilbud til forskellige alders-

grupper.

 �  Bethaniakirken er involveret i mission i Thailand, Grønland, 

Ghana og Rumænien. 

Trosbekendelsen:
”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved 
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, 
død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, 
opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, 
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, 
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”
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