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GODT NYTÅR
AF PHILIP FODGA ARD

Et nyt år er en tid til at standse op og
spørge sig selv, hvad skal der ske fremover i mit liv. Måske endda spørge: Hvorfor eksisterer jeg, hvad er formålet med
mit liv, hvad er min retning, hvad er min
opgave, mens jeg vandrer her i livet?
Jeg tror, at Gud har et svar, et kald, en
længsel for os og et liv som venter på os.
Paulus formulerer det sådan her i 2 Thess
1,11: Vi beder om, at Gud vil hjælpe jer til
at ære ham ved at leve sådan, som han
har kaldet jer til. Vi beder om, at han
ved sin kraft vil hjælpe jer til at gøre det
gode og handle i tro.
Vi er altså kaldet til et bestemt liv. Uanset alder, personlighed eller social status,
uanset hvor vi kommer fra, Gud har en
plan og et kald.
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Mika 6:8: Nej, menneske, du har fået at
vide, hvad der er godt, hvad Herren forlanger af dig: Du skal gøre det rette i
trofast kærlighed, og altid være villig til
at vandre med Herren.
Gud er ikke interesseret i alle vore fine
ord, i vore penge eller det, vi kan give
ham. Gud er interesseret i noget meget
mere udfordrende og krævende. Gud er
interesseret i vort liv. Ikke at vi siger
farvel til vort liv, men at vi går ind i det
bedste liv – det liv, som Gud har planlagt
for os.
Han ønsker et liv, hvor vi lærer at gøre
det rette i trofast kærlighed, vandre med
Gud igennem vores liv, kæmpe for retfærdighed, kæmpe for de mennesker, der
lider nød overalt i verden og dem i vores
nærmiljø – her, hvor der bliver større og

større social ulighed og afstand mellem
rig og fattig. Vi kæmper ved at vise trofast kærlighed, som ikke forsvinder, men
som holder ud.
Og for at kunne gøre det, så må vi må øve
os i at være villige til at vandre med Herren. At vandre med Gud er ikke noget, vi
kan putte ind i en boks. Det er ikke noget,
vi kan sætte tid på eller ind i en bestemt
form, for det ser forskelligt ud for os alle,
det vigtige er at vandre med Gud.
På den vandring er vi ikke alene.
Som Paulus fortsætter i 2 Thess 2:16-17:

16 Herren Jesus Kristus og Gud, vores
Far, som elsker os og i sin nåde har givet
os en evig trøst og et sikkert håb, 17 vil
selv opmuntre jer og styrke jer til gode
ord og handlinger.
Gud vil selv opmuntre os og styrke os til
at leve det liv, som han kalder os til.
Så lad os gå ind i det nye år, glæde os over,
at Gud selv vil opmuntre og styrke vores
liv til gode ord og handlinger.
Godt nytår

Velkommen til

ÅRSMØDE
Søndag den 20. marts
Vi begynder med gudstjeneste på ca. en time, hvorefter hvorefter der
serveres en let frokost. Derefter holder vi menighedens årsmøde,
hvortil alle er velkomne uanset om man er medlem eller ej.
I årsmødet samtaler vi om vigtige beslutninger for
menighedens fremtid.
Vi opfordrer til, at alle familier er repræsenteret.
Vel mødt!
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KIRKEN
I BILLEDER
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MENIGHEDSRÅDET OG GÆSTER PÅ ÅDALEN RETRÆTE
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INTERNATIONAL MISSION

DENNE GANG NYT FRA

GRØNLAND
Kære venner
Monika Jeremiassen fra ældsterådet
i Ilulissat, har sendt følgende hilsen.
Vi er glade for, at vi nu har fået Jakob med
i ledelsen, så vi nu er 3 kvinder og 1 mand.
Det betyder meget for os, og giver flere
vinkler, når vi skal tage beslutninger. Her
i menigheden, har vi brug for at Guds ord
bliver delt mellem os, og vi får det givet
videre til byens befolkning.
•	Bed om at vi må lykkes med denne opgave.
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•	Bed om at Gud må røre vore hjerter, så
vi handler mere efter Guds vilje.
•	Bed for os i denne tid med Corona, at vi
både må forstå hinanden, og passe på
hinanden.
•	At Guds kærlighed må herske iblandt
os.
Vi er taknemlige for gaven fra Vadum
Genbrugscenter, så vi igen i år, har mulighed for at hjælpe familier med mad til
julen. Vi ønsker at tænde lys i mørket, og
at håbet om et godt liv, må fødes i denne
juletid.

Også en hilsen fra volontørerne Eileen
og Jesper Slob:
Vi oplever en spændende tid.
Vær med til at bede om følgende emner:
•	At der må komme flere til ungdomsgruppen, og at de må komme regelmæssigt
•	
At der vil komme flere hjælpere til
børnek irken.
•	
At Gud må passe på menigheden og
byen i denne mørke tid
•	At vi må opleve at få kraften og styrken
fra Gud, og Han må lede os.

Uummannaq:
Bed for ledelsen som nu har mistet Ane
Marie Kristiansen, der er taget på højskolen
i Mariager indtil sommeren 2022.
Bed om, at hun må blive styrket i sit lederskab. På vegne af vennerne i Grønland sender jeg disse bedeemner og informationer.
Kh Bent Fodgaard
Formand for Grønlandsudvalget

NYT OM NAVNE

FOR ALLE PENSIONISTER,
EFTERLØNNERE OG ANDRE
INTERESSEREDE
Tirsdag den 15. februar kl. 14.00
Generalsekretær John Nielsen:
Kirken i en sekulariseret tid. Om
kirke, tro og strømninger i tiden.
Tirsdag den 15. marts kl. 14.00
Højskolelærer Solfrid Bracher,
Mariager: Med Gud i rygsækken.
Rejser med mange udfordringer.
Kaffe og kage. Pris kr. 25.Velkommen til hyggelige
eftermiddage.

FØDSELSDAGE
7. jan., Malene Møller Nielsen, 40 år
9. jan., Eydi Guttason, 65 år
10. jan., Daniela Yordanova Jensen, 30 år
12. jan., Svend Aage Abrahamsen, 95 år
20. jan., Poul Lange Nielsen, 75 år
30. jan., Gerda Pedersen, 70 år
5. feb., Dagny Manstrup, 70 år
9. feb., Hanna Pedersen, 75 år
19. feb. Eva Johansen, 85 år
28. feb. Eva Olesen, 90 år
GULDBRYLLUP
18. marts, Lise Lotte og Lynge Hansen

Menigheden ønsker hjertelig tillykke
og Guds rigeste velsignelse.
Medlemmers ”mærkedage” (fødselsdage fra 20 år)
markeres i kirkebladet. Hvis du ikke ønsker,at din
”mærkedag” markeres, bedes du senest to måneder før meddele dette til Annette Hansen pr. mobil 22 99 37 94 eller e-mail: birkealle32@gmail.com
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Hej!
En hilsen

Mit navn er Nicoline Weidinger, og jeg
startede som volontør her i Bethania
kirken i starten af oktober.
Jeg er en 20-årig pige, der er vokset op
i Vadum, hvor jeg er kommet i Vadum
Frikirke sammen med min familie. Den
kristne tro har derfor altid været en del
af mig og præget mit liv. Jeg har i kirken
i Vadum stået for børnekirke og været
leder på både børne- og teenagelejre.
Det arbejde, som jeg skal lave her i kirken,
er derfor ikke helt nyt for mig. Alligevel
er det noget helt andet, når man starter
et nyt sted. I opstarten, som leder i børne
kirke, torsdagsklub og i teens, har de tre
lederteams været gode til både at give
plads til, at jeg kunne falde til og lære
stedet at kende, men der har også været
mulighed for, at jeg kunne sætte mit præg
på de forskellige arbejdsgrene.
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fra Nicoline

Derudover mødes Philip og jeg med en
gruppe unge i gymnasiealderen, hvor vi
ønsker at skabe et fællesskab og et fundament for, at der kan bygges relationer.
Denne gruppe håber jeg virkelig bliver
etableret sådan, at det er noget den enkelte vil prioritere og glædes over at være
en del af.
Jeg har et brændende ønske om at se flere
børn, teenagere og unge til gudstjeneste
om søndagen. Helt konkret drømmer jeg
om, at vi kan udfylde en bænk i kirke
salen, hvor vi kan sidde sammen og mærke fællesskabet.
Jeg ser med spænding frem mod hvad den
kommende tid bringer, og hvad Gud har
planlagt for mig i kirkens arbejde.

MEDARBEJDERFEST
Fredag den 11. februar kl. 18.00
I Bethaniakirken er alle lemmer på legemet lige
værdifulde og værdsatte!
Menighedsrådet og børne- og ungdomsstyrelsen inviterer alle, som
har en tjeneste i kirken og i børne- og ungdomsarbejdet (hvad enten du
mener, at den er stor eller lille, hvad enten den er synlig eller usynlig) til
en festlig aften, hvor vi vil fejre og takke hver enkelt for jeres store og
værdifulde tjeneste. Hvis ikke vi løfter opgaverne i fællesskab, hænger
menighedslivet ikke sammen. Derfor holder vi leder- og medarbejderfest.
Er du leder eller medarbejder i en tjeneste i menigheden, så sæt kryds i
kalenderen den 11. februar. Og giv besked til Philip@Bethania.dk senest
den 5. februar.

FASTELAVNSFEST
Søndag 27. februar kl. 14.00

Udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller.
Kom og vær med. Alle aldre er velkomne til at
komme udklædt.
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MØDEKALENDER
JANUAR
Lørdag 1. januar kl. 16:00
Nytårsandagt. Philip Fodgaard
Søndag 2. januar kl. 10:30
Gudstjeneste med nadver.
Mødeleder og taler Philip Fodgaard
Tirsdag 4. januar
Kl. 16:30-17:30 Fælleskirkelig bøn på
Kompas Hotel
Kl. 19:00 Ungdomsklynge
Onsdag 5. januar
Kl. 09:30 Bedemøde
Kl. 17:30 Bøn og fællesskab med
fællesspisning
Fredag 7. januar kl. 19:30
Teens
Lørdag 08. januar kl. 19:00
Færøsk gudstjeneste
Søndag 09. januar kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder: Joachim
Jensen. Taler: Philip Fodgaard

Søndag 16. januar kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder: Ann Katrine
Rannestad. Taler: Knud Erik Larsen
Tirsdag 18. januar kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 19. januar
Kl. 09:30 og 17:00 Bedemøde
Kl. 10:00-18:00 Åben Kirke
Torsdag-Søndag 20.- 23. januar
Konfi-lejr i kirken
Torsdag 20. januar kl. 18:30
Torsdagsklub (juniorklub)
Fredag 21. januar kl. 19:30
Teens
Søndag 23. januar kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder og taler:
Philip Fodgaard
Tirsdag 25. januar kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 26. januar
Kl. 09:30 Bedemøde
Kl. 19:00 Bøn og undervisning

9. - 16. Evangelisk alliance - se annonce
Tirsdag 11. januar kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 12. januar kl. 09:30
Bedemøde
Torsdag 13. januar kl. 16.00
Familienetværk
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Torsdag 27. januar kl. 16:00
Familienetværk
Lørdag 29. januar kl. 13:30
Vinterstævne i Stenum. Se notits
Søndag 30. januar kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder: Knud Erik
Larsen. Taler: Philip Fodgaard

Søndag 9/1
Kl. 19.00

Ansgars Kirken
Vesterbro 1A

Lars Midtgaard
Bethelkirken

Mandag 10/1
Kl. 19.00

AMC
Gasværksvej 5

Thomas Willer
Aalborg Vineyard

Tirsdag 11/1
Kl. 19.00

Bethesda
Jernbanegade 16

Magnus B. Hedegaard
KFS volontør

Onsdag 12/1
Kl. 19.00

Aalborg Valgmenighed
Hjulmagervej 28

Thomas Baldur
Vadum Frikirke

Torsdag 13/1
Kl. 19.00

Apostolsk kirke
Hadsundvej 75

Philip Fodgaard
Bethaniakirken

Fredag 14/1
Kl. 19.00

Bethaniakirken
Dag Hammarskjølds Gade 2A

Andreas Bøge
Ansgars Kirken

Lørdag 15/1
Kl. 19.00

Vor Frelsers kirke
Annebergvej 2

Henrik Holmgaard
Apostolsk kirke

Søndag 16/1
Kl. 19.00

Aalborg Citykirke
A2, Riihimækivej 6

Ulrik Flinta
Solsidekirken
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FEBRUAR
Tirsdag 1. februar
Kl. 16:30-17:30 Fælleskirkelig bøn på
Kompas Hotel
Kl. 19:00 Ungdomsklynge

Tirsdag 15. februar
Kl. 14:00 Tirsdagscafé med
generalsekretær John Nielsen. Se notits.
Kl. 19:00 Ungdomsklynge

Onsdag 2. februar
Kl. 09:30 Bedemøde
Kl. 17:30 Bøn og fællesskab med
fællesspisning

Onsdag 16. februar
Kl. 09.30 og 17:00 Bedemøde
Kl. 10:00-18:00 Åben Kirke

Torsdag 3. februar kl. 18:30
Torsdagsklub (juniorklub)
Fredag 4. februar kl. 19:30
Teens
Lørdag 5. februar kl. 19:00
Færøsk møde.
Søndag 06. februar
Kl. 09:45 Super-Søndag med morgenmad
Kl. 10:30 Nadvergudstjeneste. Mødeleder
og taler: Philip Fodgaard
Tirsdag 8. februar kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 9. februar kl. 09:30 og 19:00
Bedemøde
Torsdag 10. februar kl. 16:00
Familienetværk
Fredag 11. februar kl. 18:00
Medarbejderfest. Se notits.
Søndag 13. februar kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder: H.P. Olsen
Taler: Tarek Freiwat
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Torsdag 17. februar kl. 18:30
Torsdagsklub (juniorklub)
Fredag 18. februar kl. 19:30
Teens
Søndag 20. februar kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder: Marianne
Nielsen. Taler: Joachim Jensen
Tirsdag 22. februar kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 23. februar
Kl. 09:30 Bedemøde
Kl. 19:00 Bøn og undervisning
Søndag 27. februar
Kl. 10:30 Gudstjeneste. Mødeleder: BUS.
Taler: Philip Fodgaard
Kl. 14:00 Fastelavnsfest. Se notits

MARTS
Tirsdag 1. marts
Kl. 16:30-17:30 Fælleskirkelig bøn på
Kompas Hotel
Kl. 19:00 Ungdomsklynge
Onsdag 02. marts
Kl. 09:30 Bedemøde
Kl. 17:30 Bøn og fællesskab med
fællesspisning

Tirsdag 15. marts kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 16. marts
Kl. 09:30 og 17:00 Bedemøde
Kl. 10:00-18:00 Åben Kirke
Torsdag 17. marts kl. 18:30
Torsdagsklub (juniorklub)

Torsdag 03. marts kl. 18:30
Torsdagsklub (juniorklub)

Fredag 18. marts kl. 19:30
Teens

Fredag 04. marts kl. 19:30
Teens

Søndag 20. marts
Kl. 10:30 Gudstjeneste. Mødeleder:
Menighedsrådet. Taler: Philip Fodgaard
Kl. 12:30 Menighedens årsmøde.

Lørdag 05. marts kl. 19:00
Færøsk gudstjeneste
Søndag 06. marts
Kl. 09:45 Super-Søndag med
morgenmad.
Kl. 10:30 Nadvergudstjeneste. Mødeleder
og taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 22. marts kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 23. marts
Kl. 09:30 Bedemøde
Kl. 19:00 Bøn og undervisning

Tirsdag 08. marts kl. 19:00
Ungdomsklynge

Torsdag 24. marts kl. 16:00
Familienetværk

Onsdag 09. marts kl. 09:30 og 19:00
Bedemøde

Søndag 27. marts kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder: Knud Erik
Larsen. Taler: Philip Fodgaard

Torsdag 10. marts kl. 16:00
Familienetværk
Søndag 13. marts kl. 10:30
Gudstjeneste. Mødeleder: Ann Katrine
Rannestad. Taler: H.P.Olsen
Tirsdag 15. marts kl. 14:00
Tirsdagscafé. Højskolelærer Solfrid
Bracher. Se notits

Tirsdag 29. marts kl. 19:00
Ungdomsklynge
Onsdag 30. marts kl. 09:30 og 19:00
Bedemøde
Torsdag 31. marts kl. 18:30
Torsdagsklub (juniorklub)
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TORSDAGSKLUB
Juniorklub er slået sammen med
Team Tween.

Børnene mødes torsdag i ulige uger
kl. 18.30-20.00.
Kontaktpersoner:
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com

UNGDOMSKLYNGE

BØRNEKIRKE

Søndag samtidig med gudstjenesten.
Kontaktpersoner:
Carsten Mørch, 29 78 56 00
carsten@dahlmorch.dk
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com
Cecilie Fodgaard, 40 52 25 29
ceciliefod@gmail.com

Tirsdag kl. 19.00 i kirken (efter
aftale).
Kontaktperson:

Raluca Arba Jensen, 91 85 81 36
ralujensen@gmail.com

NORDSTJERNEN
NY KIRKE PÅ VEJ I NØRRESUNDBY

TEENS

Fra 6. klasse og opefter.
Kontaktpersoner:
Jonas Jensen, 30 26 88 19
Jonas_sandnerj@hotmail.com
Philip Fodgaard, 29 91 08 10
philip@bethania.dk

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.
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KONTAKTPERSONER
MENIGHEDENS PRÆST

TORSDAGSKLUB

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

Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com

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

TEENS
Philip Fodgaard, philip@bethania.dk,
29 91 08 10
Jonas Jensen, 30 26 88 19
Jonas_sandnerj@hotmail.com
UNGDOMSKLYNGEN

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

Raluca Arba Jensen, 91 85 81 36
ralujensen@gmail.com

PEDELLER

KIRKENS MISSIONSPROJEKT - AIDS CARE

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
BUS- BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71,
fodrub@gmail.com
BØRNEKIRKEN
Carsten Mørch, 29 78 56 00
carsten@dahlmorch.dk
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71,
fodrub@gmail.com
Cecilie Fodgaard, 40 52 25 29
ceciliefod@gmail.com

Inger Lise og Mogens Koch Pedersen.
77 33 03 22/24 83 55 90 info@aids-care.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
Suppleanter:
Jonas Jensen
Natalie Laurberg
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Det Danske Missionsforbund bliver til
Evangelisk Frikirke Danmark og markerer
navneskiftet ved to Inspirations- og festdage
Af John Nielsen, Generalsekretær, Evangelisk Frikirke Danmark

På Missionsforbundets årsmøde den 28.
august blev der truffet en historisk beslutning om, at Det Danske Missionsforbund, som Bethaniakirken er en del
af, skifter navn til Evangelisk Frikirke
Danmark.

ke, at vi vil være evangeliske, og at vi er
landsdækkende. At navnet også matcher
vores internationale kirkefamilie, International Federation of Free Evangelical
Churches, kan gøre os genkendelig for
eksempelvis studerende fra andre lande.

Ønsket om nyt navn har været undervejs
længe. Det har blandt andet været begrundet med, at ordet ”forbund” ofte forbindes med faglige organisationer og ikke
leder tanken hen på noget, der har med
kirke at gøre. Hensigten med navneskifte
er at kommunikere mere forståeligt ind i
vores tid.

Tag med til fest i Stenum
Det nye navn træder i kraft den 1. januar
2022 og vil blive markeret ved Vinterstævner på Sjælland og i Jylland. Her i
det jyske inviteres alle til Vesterkirken
i Stenum lørdag den 29. januar kl. 13.3020.30. Dagen byder på inspirerende oplæg
omkring tro, liv og fællesskab. Hvad betyder det for os, og hvordan lever vi det ud
i praksis?
Generalsekretæren, Landsledelsen og en
række præster medvirker. Dagen sluttes
af med et aftenmøde, hvor John Nielsen
prædiker. Gå ikke glip af en spændende
dag. Tilmeld dig på liste i Bethaniakirken.

At nå frem til en sådan beslutning har
været en lang proces over en årrække
med blandt andet regionale debataftner
og dialog mellem Landsledelse og menighedsrådene, og med flere navne i spil. Det
endte med Evangelisk Frikirke Danmark.
Det signalerer tydeligt, at vi er en frikir16

DU er inviteret til

Vinterstævner
15. og 29. januar

Tema: Tro, Liv og Fællesskab

Sjælland og Bornholm
Lørdag 15. januar kl. 13.30-20.30
Birkebjergkirken, Næstved
Jylland
Lørdag 29. januar kl. 13.30-20.30
Vesterkirken, Stenum.

Pris, incl. kaffe og aftensmad 100 kr.
Tilmelding i din lokale menighed.
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HINT
AF MARTIN MANS TRUP

Guds Nytårsforsæt!
I den fredelige tid mellem jul og nytår tænker jeg ofte på hvad jeg har fordrevet det
gamle år med og hvilket nytårsforsæt jeg skal beslutte for det nye år. Der er god tid til
refleksion og stilhed i modsætning til en ofte forjaget hverdag.
Og det er jeg nok ikke ene om - der bliver besluttet mange nytårsforsæt hvert år - tanker
om gode ting for livet og beslutninger som skal gøre noget godt for vores liv.
Der er blevet ”smidt mange kilo” til midnat på nytårsaften - i hvert fald ønsker om at nå
en bestemt vægt i det nye år - eller løfter om andre ting, som man har besluttet sig for at
gøre i det nye år. Men vi må nok erkende at de fleste nytårsforsætter render ud i sandet.
Så er det vidunderligt at tænke på at Guds har givet hver eneste af os et ”Nytårsforsæt”
som holder! - nemlig at Hans nåde aldrig fejler og Han giver os sin godhed hver eneste
dag!
Rigtig velsignet nytår!
Søg efter ”Goodness of God - Israel & New Breed” eller dette link:
https://www.youtube.com/watch?v=9GQlJbUd_LE
En fantastisk sang af Israel Houghton and hans fantastiske sangere!
Den kan godt klare at blive skruet op for!
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GRACE

NÅDE

I love You, Lord
For Your mercy never fails me
And all my days, I’ve been held in Your
hands
From the moment that I wake up
Until I lay my head
Oh, I will sing of the goodness of God
Woah, I’ll sing of the goodness

Jeg elsker Dig, Herre
For Din nåde fejler aldrig
Og i alle mine dage, har jeg været i dine
hænder
Fra den dag jeg blev født
Indtil jeg lægger mit hoved
Åh, jeg vil synge om Guds godhed
Ja, jeg vil synge om den godhed

I love Your voice
You have led me through the fire
In the darkest nights, You are close like
no other
Yeah, I’ve known You as a Father
I’ve known You as a Friend
And I have lived in the goodness of God

Jeg eIsker Din stemme
Du har ledt mig igennem ilden
I de mørke nætter, Du er tættere end
nogen anden
Jeg har kendt Dig som Far
Jeg har kendt Dig som ven
Og jeg har levet i Guds godhed

Chorus:
Oh, and all my life You have been faithful
All my life You have been so, so good
With every breath that I am able
I will sing of the goodness of God

Kor:
Og igennem hele mit liv, har Du været
trofast
I hele mit liv, har Du været så, så god
Med hvert åndedrag jeg kan drage
Der vil jeg synge om Guds godhed

Bridge:
Your goodness is running after,
it’s running after me
Oh, Your goodness is running after,
it’s running after me
With my life laid down,
I’m surrendered now
I give You everything
Your goodness is running after,
it’s running after me

Bro:
Din Godhed higer efter, den higer efter
mig
Din Godhed higer efter, den higer efter
mig
Og med mit liv lagt ned for Dig,
så overgiver jeg mig
Jeg giver Dig alt

Scan koden med din
mobil og hør sangen
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HVEM ER VI?
●

B
 ETHANIAKIRKEN er en frikirke, der er tilsluttet Evangelisk
Frikirke Danmark som er en del af Den Internationale Føderation
af Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i 20 lande og
som driver mission i 56 nationer over hele verden.

●

B
 ETHANIAKIRKEN kan kort karakteriseres med tre ord: Tro,

liv og fællesskab.
	Evangelisk Frikirke Danmark søger således at lægge større vægt
på fællesskabet om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke
syn man kan have på forskellige teologiske spørgsmål. På denne
måde forsøger vi at praktisere Jesu bøn om de troendes enhed.

●

●

B
 ETHANIAKIRKEN forkynder evangeliet om Jesus Kristus og
bekender sig i lighed med en lang række andre kristne kirker til
den fælles kristne trosbekendelse.
B
 ETHANIAKIRKENS 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.

●

B
 ETHANIAKIRKEN optager medlemmer på troens bekendelse. Men alle, uanset medlemskab, er til enhver tid velkommen i
kirken.

●

B
 ETHANIAKIRKEN har en lang række tilbud til forskellige

●

B
 ETHANIAKIRKEN er involveret i mission i Thailand, Grøn-

aldersgrupper.

land, 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.”

NYT FRA DIN KIRKE
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