
 
Derde lijdenszondag 
zondag 13 maart 
We mogen in ons land weer terug naar “het oude”. 
Laten we bidden voor vernieuwde manieren om 
samen kerk te zijn. Bid dat we als kerk het belang 
van gebed (opnieuw) en verder gaan ontdekken. 
 
maandag 14 maart 
Deze week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Bid 
dat wij onze verantwoordelijkheid mogen dragen 
om naar de stembus te gaan. Ook mogen we 
bidden voor goede en wijze bestuurders. Mogen ze 
zich afhankelijk weten van Gods leiding. 
 
dinsdag 15 maart 
Bid voor onze kinderen die follow up en clubs 
volgen, dat zij mogen ontdekken wie de Here Jezus 
voor hen wil zijn. 
Laten we ook bidden voor de aangepaste 
cathechese en hun leiding. 
 
woensdag 16 maart 
Morgen mag na lange tijd de seniorenmiddag weer 
doorgaan. Bid voor Piet en Alice Jonker die hen iets 
meer zal vertellen over het werk van de Near East 
Ministery (NEM) en onze relatie met Israël.  
 
donderdag 17 maart 
Vanavond komen de kerkenraadsleden van wijk 1 
en 2 bij elkaar. Bid voor goede ontmoetingen en een 
luisterend oor naar elkaar om eensgezinde 
besluiten te kunnen nemen. 
 
vrijdag 18 maart 
Laten we als een leger van gebed om de mensen in 
Oekraïne staan in deze onzekere tijd van geweld. 
Bid ook voor de gemeente van ds. Kozinsky in 
Skwira en de kinderen in het weeshuis. Mogen we 
als gemeente klaarstaan om hen te helpen waar 
nodig.  
 
zaterdag 19 maart 
Wij mogen God danken dat ds. De Wit zijn beroep 
naar onze gemeente heeft aangenomen. Bid dat de 
juiste woning spoedig gevonden mag worden door 
het college van kerkrentmeesters. 

 
Vierde lijdenszondag 
zondag 20 maart 
Vanmiddag is er weer een gastendienst in de 
Dorpskerk met als thema; Waarom het kruis? Bid 
dat we opnieuw gegrepen mogen worden door 
Gods wonder door het Kruis! Bid ook voor dominee 
Teeuw die de dienst voorgaat. 
 
maandag 21 maart 
Morgen is er weer een vrouwencontact en we zijn 
dankbaar dat we met meedere bij elkaar mogen 
komen. Bid dat we samen veel mogen ontdekken 
uit het boek Prediker. 
 
dinsdag 22 maart 
Bid dat veel mensen in de arabische wereld het 
Evangelie mogen horen via het werk van Global 
Rize en Trans World Radio. Laten we ook bidden 
voor meer getrainde kerkleiders in Bangladesh. 
 
woensdag 23 maart 
Bid voor de ouderen en zorgvragers, die door alle 
knelpunten in de gezondheidszorg niet de hulp 
krijgen, die ze nodig hebben. Bid ook voor alle 
mantelzorgers en zorgverleners, dat zij kracht 
krijgen voor de extra taken, die zij doen. 
 
donderdag 24 maart 
Dank voor alle gezinnen in onze gemeente, die hun 
harten en deuren opengezet hebben om 
pleegkinderen een veilig thuis te geven. 
 
vrijdag 25 maart 
Bid dat onze jongeren elkaar weer mogen vinden en 
samen tijdens de Torch 16+ avonden bemoedigd 
worden door Gods plan met hun leven. 
We mogen ook bidden voor de hulp van de jongeren 
tijdens de Vakantie Bijbel Week nu ook de 
voorbereidingen daarvoor weer zijn gestart.  
 
zaterdag 26 maart 
Bid dat na een onstuimige tijd tijdens de Olympische 
Spelen de christenen, die erg in de gaten gehouden 
werden weer meer hun geloof kunnen beleven. Bid 
voor de vervolgde kerk, het werk van Open Doors 
en de ondergrondse kerk. 

 
Vijfde lijdenszondag 
zondag 27 maart 
We zijn dankbaar voor Gods trouw in onze 
gemeente en voor de kinderen die vandaag het 
teken van Zijn belofte mogen ontvangen. Bid voor 
de ouders om hen voor te leven in het volgen van 
de Here Jezus. 
 
maandag 28 maart 
Bid dat vrouwen de weg naar de Shelter weten te 
vinden om veiligheid en hulp te ontvangen om de 
juiste weg in hun leven te volgen. Bid voor Simone 
en haar team. 
 
dinsdag 29 maart 
Deze week is er extra aandacht voor de ZOA 
organisatie die zich inzet voor nood- en slachtoffer 
hulp. Bid voor wijsheid in het geven van de juiste 
steun. Ook mogen we bidden voor alle collectanten 
die zich inzetten.  
 
woensdag 30 maart 
We bidden voor de (ernstig) zieken in onze 
gemeente. Voor hen die bezig zijn met (zware) 
kuren bidden we voor lichamelijk herstel zodat zij de 
behandelingen ook vol kunnen houden.  
 
donderdag 31 maart 
Bid dat seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen 
in livestreaming shows stopt. Bid voor International 
Jusitce Mission die zich inzet om dit te stoppen en 
kinderen te bevrijden uit deze moderne slavernij. 
 
vrijdag 1 april 
Er is veel dankbaarheid dat morgen het nieuwe 
inloophuis, Perron 16, geopend zal worden aan het 
Smidsplein. Bid dat veel mensen de weg naar deze 
ontmoetingsplaats weer met elkaar vinden. 
 
zaterdag 2 april 
Bid voor de kinderen en jongeren die op school 
slecht mee kunnen komen. Dat ze vanuit huis, 
school en kerk hierin ondersteund worden. 
Bid ook voor onze jonge kinderen bij de oppas en 
bijbelklas, dat hun hartjes mogen opengaan voor de 
Here Jezus. 

 
Zesde lijdenszondag 
zondag 3 april 
Ondanks alle beperkingen van het afgelopen jaar 
zijn we dankbaar dat we vandaag stil mogen staan 
om het winterwerk af te sluiten waarin Gods trouw 
zo aanwezig is geweest. 
 
maandag 4 april 
Bid voor veiligheid voor Pastor Banale die op zijn 
motor door onzekere gebieden gaat om het Boa 
team te bezoeken. Ze hopen spoedig te beginnen 
met vertaalteams in het Boa-Yewu en Boa-
Leboaletaal.  
 
dinsdag 5 april 
Bid dat we als gemeente zorgdragen voor de 
schepping, daaraan handen en voeten geven en 
dat we dit delen met mensen om ons heen. 
 
woensdag 6 april 
Bid voor echtparen, die het moeilijk vinden samen 
hun weg te gaan. Mogen ze de juiste hulp krijgen 
om samen gericht te zijn op Gods plan in hun 
huwelijk. Bid voor de kinderen, die hierbij betrokken 
zijn. 
 
donderdag 7 april 
Bid voor de jongerenreis naar Malawi. In deze 
periode zijn de betrokken jongeren druk bezig met 
sponsor projecten om hun reis te bekostigen. Bid 
voor creativiteit in hun acties en aanmoediging 
vanuit onze gemeente. 
 
vrijdag 8 april 
Bid voor de predikanten en allen die zich 
voorbereiden om zondag voor te gaan in de 
diensten. Dat de Here Jezus centraal staat in de 
verkondiging en de muzikale invulling. Mag alles 
gebeuren in afhankelijkheid op Hem. 
 
zaterdag 9 april 
Bid voor de vrede van Jeruzalem, de Bijbel leert ons 
dat deze stad een sleutelrol speelt in de vervulling 
van Gods plan. Er is veel strijd en onrust rondom 
Jeruzalem, laten we biddend om Gods volk blijven 
staan.

Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. 
Maleachi 3:7 



 
 
 
 

 

Gebedskalender 

 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Voorthuizen 
 
 
 
 

Bidden en danken 
 

voor en met elkaar 
 
 
 

13 maart tot en met 9 april 2022 
   

 

Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 31 maart gebedspunten mailen naar 

magda@clcnederland.com 


