
 
zondag 13 februari 
Vandaag gaat ds. De Wit bij ons voor. Bid voor 
een goede kennismaking met onze gemeente. 
Bid, dat hij wijsheid mag ontvangen voor het 
nemen van een beslissing. 
 
maandag 14 februari 
Zware regenval heeft grote verwoesting aange-
richt in Malawi, ook in de maïsvelden. Bid voor 
de mensen, die hierdoor getroffen zijn.  
 
dinsdag 15 februari 
We bidden voor het kringenwerk. Bid, dat we 
hongerig zijn naar het volgen van de Heere Je-
zus en elkaar daartoe aansporen. 
 
woensdag 16 februari 
We bidden voor de jongeren, die elkaar ontmoe-
ten bij de kinder- en tienerclubs, Follow Up, 
Torch, TIC en TIC X. Bid, dat ze elkaar zullen 
stimuleren om Jezus te volgen. 
 
donderdag 17 februari 
Dank voor alle gezinnen, die hun huis en hart 
openstellen voor kinderen, die een veilig thuis 
nodig hebben. Bid voor pleegkinderen en 
kinderen van pleegouders, voor wie het moeilijk 
kan zijn zich aan de nieuwe gezinssituatie aan te 
passen. 
 
vrijdag 18 februari 
Er is veel onrust in ons land. De doorgeslagen 
seksuele vrijheid heeft veel schade aangericht: 
onreinheid, misbruik, veel scheidingen. Bid om 
wijsheid voor onze nieuwe regering. 
 
zaterdag 19 februari 
Bid voor de gespannen situatie aan de oost-
grens in Oekraine. In Skwira is oorlogsdreiging 
niet vreemd. Politiek is geen onderdeel van het 
dagelijks leven, maar de Russische dreiging 
maakt wel, dat de bevolking meer naar elkaar 
toetrekt. Bid om bescherming en bewaring. 
 
 
 
 

 
zondag 20 februari 
Dank, dat we weer met meer mensen naar de 
kerkdiensten mogen komen en elkaar mogen 
ontmoeten. Bid, dat de onderlinge verbonden-
heid groeit. 
 
maandag 21 februari 
Morgen komen de zusters van het vrouwencon-
tact weer fysiek bij elkaar, daar zijn we dank-baar 
voor! Bid voor fijne ontmoetingen en goe-de en 
opbouwende gesprekken. 
 
dinsdag 22 februari 
Het kantoor van de Shelter, waar Simone werkt, 
kon lange tijd niet op naam van de Shelter staan 
vanwege problemen met documenten. Daar lijkt 
nu verandering in te komen, de vrouw, die nu het 
kantoor legaal in bezit heeft, gaf aan het pand te 
willen overschrijven. Bid, dat dit inderdaad 
doorgang zal vinden. 
 
woensdag 23 februari 
We danken voor de mogelijkheden, die er zijn 
voor mensen met een handicap, om het leven 
eenvoudiger te maken. We bidden, dat de 
nodige hulpmiddelen beschikbaar zullen zijn. 
 
donderdag 24 februari 
Vanavond komt het moderamen van de alge-
mene kerkenraad bij elkaar. Bid voor een goede 
vergadering en onderlinge eenheid. 
 
vrijdag 25 februari 
Bid, dat ons verlangen om de Blijde Boodschap 
van hoop te delen met familie, buren, vrienden, 
klasgenoten en collega’s zal groeien. 
 
zaterdag 26 februari 
Dank voor de inzet van gemeenteleden in het 
kinder- en jeugdwerk! Bid om goede ontmoetin-
gen, openheid, enthousiasme en dat er nog 
meer kinderen en jongeren zich aansluiten en 
zich welkom en gezien zullen voelen.    

 
Eerste lijdenszondag 
zondag 27 februari 
Bid, dat Jeruzalem wordt klaargemaakt voor de 
wederkomst van de Vredevorst: bid voor de vre-
de van Jeruzalem (Psalm 122:6). 
 

maandag 28 februari 
We zijn dankbaar, dat de aangepaste catheche-
se weer kan beginnen. Bid, dat het verlangen om 
de Heere Jezus te leren kennen en Hem te vol-
gen gevoed zal worden. 
  
dinsdag 1 maart 
Bid voor Kazachstan, waar het Russische team 
van GlobalRize woont. Bij de vele protesten te-
gen het regime zijn al tientallen doden gevallen. 
Bid voor veiligheid voor het team en voor vrede 
en gerechtigheid in het land. 
 

woensdag 2 maart 
We bidden voor de broeders en zusters, die 
lijden onder het gemis van een dierbare. Bid, dat 
zij troost mogen vinden in de zekerheid, dat God 
hun verdriet ziet en kent. 
 

donderdag 3 maart 
Bid, dat de Alphacursisten van het afgelopen 
seizoen een plek vinden waar ze zich verder met 
het geloof bezig (blijven) houden 
 

vrijdag 4 maart 
Bid voor de alleengaanden en LHBTI’ers in on-
ze gemeente. Bid voor stellen, die dit jaar gaan 
trouwen of trouwplannen hebben. 
 

zaterdag 5 maart 
Perron16 is dankbaar voor de vorderingen bij 
de verbouwing. Bid, dat er op deze plek zinvolle 
ontmoetingen zullen zijn en de bezoekers met 
elkaar verbonden blijven. 

 
Tweede lijdenszondag 
zondag 6 maart 
Dank voor het gebedsteam, dat iedere week 
klaar staat om samen te bidden en de noden in 
de gemeente voor Gods troon te brengen. 

 
maandag 7 maart 
Bid, dat mensen, die hier nieuw komen wonen 
en zich bij onze gemeente aansluiten, zich wel-
kom zullen voelen en hun plek vinden. 

 
dinsdag 8 maart 
Bid om leiding van de Heilige Geest bij het se-
lecteren van kandidaat-vertalers in het Boa.Bid 
ook voor de Lika's, die graag willen starten met 
de vertaling van het OT. 

 
Biddag voor gewas en arbeid 
woensdag 9 maart 
Vandaag vragen we de Heere of Hij Zijn zegen 
wil geven over de natuur en onze arbeid. 

 
donderdag 10 maart 
Bid voor de ouderen, die zich niet meer van 
betekenis voelen in deze fase van hun leven, dat 
zij beseffen een verantwoordelijkheid te hebben 
in het gebed voor de generaties na hen. 

 
vrijdag 11 maart 
Bid voor jongeren, die moeite hebben hun weg 
te vinden, dat hun twijfels en vragen met een ver-
trouwenspersoon durven te bespreken. 

 
zaterdag 12 maart 
Bid, dat de predikanten, die bij ons voorgaan, de 
leiding van de Heilige Geest zullen ervaren als 
zij ons Gods Woord mogen doorgeven in de 
diensten. Bid voor iedereen, die een taak heeft 
in de zondagse diensten. Bid voor een gemeen-
te, die vanuit Gods Woord wil leven en wande-
len. 
 

Voor de volgende gebedskalender kunt u / 
jij t/m 2 maart gebedspunten mailen naar 

magda@clcnederland.com 

Psalm 145:8 
Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. 



 
 
 
 
 

 
 

Gebedskalender 

 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Voorthuizen 
 
 
 
 

Bidden en danken 
 

voor en met elkaar 
 
 
 

13 februari tot en met 12 maart 2022 
 


