
STILLE WEEK

Zevende lijdenszondag / Palmpasen Eerste Paasdag

zondag 10 april 2022 zondag 17 april 2022 zondag 24 april 2022 zondag 1 mei 2022

Vanmiddag mogen we weer uitzien naar een nieuwe 

kindersing-in. Het thema is 'ben jij even anders?'. Laten 

we bidden dat ze mogen beseffen dat ze uniek zijn en 

toch één. 

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! HALLELUJA! 

Dankbaar dat we allen weer naar de kerk mogen. We 

mogen bidden voor hen die nog afwezig zijn, dat zij het 

verlangen krijgen de diensten weer samen te volgen.

In deze moeilijke periode vinden veel Joden uit 

Oekraïne en Rusland de weg naar Israël. We mogen 

bidden dat God overeenkomstig Zijn Woord Israël mag 

herstellen.

Onze hulp is in de Naam van de Here die hemel en 

aarde gemaakt heeft. Hij regeert! Laten we hem ook in 

ons gebed eren en groot maken. 

maandag 11 april 2022 maandag 18 april 2022 maandag 25 april 2022 maandag 2 mei 2022

We mogen bidden dat we ons deze week mogen 

voorbereiden op het volbrachte werk van Jezus. Dagelijks 

mogen we stilstaan bij ieder proces wat Hij heeft 

doorlopen. 

In onze samenlevening leven steeds meer mensen 

atheïstisch. Laten we bidden dat we de liefde van de 

Here Jezus mogen uitstralen en het evangelie met 

familie, vrienden, buren en bekenden mogen delen.

We mogen bidden voor de catechesanten die belijdenis 

willen doen. Dat zij zich gedragen voelen door de kracht 

van God om hun keuze voor Hem te mogen maken.

Vanuit het werk van Simone in Centraal Azië hoopt er 

binnenkort een gezin over te stappen naar het Transit 

Huis. Bid voor de moeder die veel kracht nodig heeft 

om haar leven weer zelfstandig op te pakken.

dinsdag 12 april 2022 dinsdag 19 april 2022 dinsdag 26 april 2022 dinsdag 3 mei 2022

De vluchtenstroom vanuit Oekraïne trekt niet alleen 

hulpverleners maar ook mensenhandelaars. Bid voor het 

werk van o.a. International Justice Mission om deze 

mensen te beschermen die zo kwetsbaar zijn. 

Laten we bidden dat Perron16 weer of voor het eerst 

een gezegende plek van ontmoeting mag worden. 

Waarin we op een praktische manier iets mogen laten 

zien van de liefde van God voor de mensen.

Bid voor Gert de Wit en Dominique die in deze periode 

in de Congo zouden wezen om worshops te geven, 

maar door de corona de reis niet doorging en ze dit nu 

op afstand hopen te geven.

Dank voor de inzet van alle jeugdwerkers en bid voor de 

inzet van nieuwe mensen. Bid voor de jongeren die met 

verslavende middelen in aanraking komen, voor 

weerbaarheid en een goed voorbeeld van ouders.

woensdag 13 april 2022 woensdag 20 april 2022 woensdag 27 april 2022 woensdag 4 mei 2022

Bid voor onze broeders en zusters die kort of langer 

geleden afscheid hebben moeten nemen van iemand 

waar ze veel van gehouden hebben. Dat ze in het 

rouwproces weer nieuwe wegen mogen vinden.

We danken voor nieuwe PJT leden en voor de plek die 

de PJT mag innemen in onze gemeente. We zijn ook 

dankbaar voor de ontmoetingen met 13-jarigen. We 

bidden voor jongeren in moeilijke en verdrietige 

situaties. 

Dit jaar mag Koningsdag weer vrij worden gevierd. We 

mogen bidden dat het een mooie en feestelijke dag mag 

worden. Laten we danken voor ons Koningshuis en de 

vrijheid die we hebben. 

Vandaag mogen we stilstaan bij en bidden voor hen die 

hun leven hebben gegeven voor vrijheid. Juist in deze 

tijd beseffen we ons dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

donderdag 14 april 2022 donderdag 21 april 2022 donderdag 28 april 2022 donderdag 5 mei 2022

Vandaag is het Witte Donderdag en vieren we het 

Avondmaal, zo mogen we stilstaan bij de laatste maaltijd 

die de Here Jezus doorbracht met zijn dicipelen. Bid dat 

we beseffen wat dit voor ons betekent. 

Vanavond is de vergadering van de wijkkerkenraden. 

Bid voor wijsheid en eenheid zodat er goede 

beslissingen mogen worden genomen tot opbouw van 

de gemeente. 

We mogen bidden voor de scholieren die richting hun 

examens gaan. Bid voor rust en een goede 

voorbereiding. 

We mogen bidden voor de voorbereidingen op de 

komst van ds. De Wit en voor de huisvesting van dit 

gezin. We zijn dankbaar voor het werk van ds. Teeuw en 

hopen dat er een mooie smanwerking mag ontstaan.

vrijdag 15 april 2022 vrijdag 22 april 2022 vrijdag 29 april 2022 vrijdag 6 mei 2022

Goede vrijdag; laten we danken voor de prijs die Jezus 

voor ons gedragen heeft welke extreem hoog was. Het 

resultaat heeft voor ons een eeuwigheidswaarde. 

Morgen is de projectdag voor de jongerenreis naar 

Malawi. Bid voor een mooie dag, dat we als gemeente 

om hen heen mogen staan en financieel mogen steunen 

om de reis mogelijk te maken. 

Laten we bidden voor alle ouders die het moeilijk 

vinden om hun zoon of dochter met een beperking 

zelfstandig te laten wonen. Bid dat zij samen met 

begeleiders hierin een weg vinden.

Bid voor allen die te maken hebben met dementie, 

langdurige vermoeidheid en overspanning. Dat zij 

uitkomst zien en hulp krijgen. Bid ook voor allen die 

naast hen staan en verdriet hierover hebben.

zaterdag 16 april 2022 zaterdag 23 april 2022 zaterdag 30 april 2022 zaterdag 7 mei 2022

Bid voor de muziekteams en organisten die tijdens de 

diensten actief zijn. Bid om creativiteit en samenwerking 

in hun bijdrage aan de lofzang en aanbidding. Bid ook 

voor hen die beeld, beamer en geluid verzorgen.

We danken voor de kinderoppas waardoor het mogelijk 

is voor ouders om samen de dienst te kunnen bijwonen. 

Ook bidden we voor de leiding van alle vormen van 

kinderopvang en pleegzorg.

Bid dat we in de komende periode gastvrij zijn voor 

nieuwe bezoekers, hen die zoekende zijn, de 

vakantiegangers en voor de mensen die een tijd niet in 

de kerk zijn geweest.

We mogen bidden voor het werk van Open Doors en 

andere organisaties die zich inzetten voor de vervolgde 

kerk. Dat de gelovigen volharden in hun geloof nu dit 

steeds meer onder druk komt te staan.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Als een lam werd Hij ter slachting geleid. Gedeelte uit Jesaja 53 : 5 en 7



Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 27 april gebedspunten mailen naar:

magda@clcnederland.com

Gebedskalender

Hervormde Gemeente Voorthuizen

Bidden en danken 

voor en met elkaar

10 april tot en met 7 mei 2022


