Strijd de goede strijd van het geloof… waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

1 Thimoteüs 6 : 12

zondag 8 mei 2022
Vandaag mogen we danken voor alle moeders die vaak
ook de stabiele factor binnen de gezinnen zijn. Bid voor
hen die hun moeder moeten missen en voor hen die
nooit moeder mochten worden.

zondag 15 mei 2022
Dank voor de rijkdom van het evangelie dat we elke
zondag mogen ontvangen. Bid dat we dit niet voor
onszelf houden maar dat we verlangen om het
evangelie te delen met familie, vrienden en bekenden.

zondag 22 mei 2022
De tempelberg in Jeruzalem is de centrale plek in Israël,
vanuit deze plek gaat Jezus als Hij terug komt de aarde
regeren. Bid voor Israël waar zowel van binnenuit als
buitenaf veel strijd is.

zondag 29 mei 2022
Door het volbrachte werk van de Here Jezus mogen we
uitzien naar Zijn wederkomst. Hij komt terug als Leeuw
van Juda, in Zijn overwinnende strijd op de duivel en
zijn trawanten.

maandag 9 mei 2022
Vanavond is de kerkrentmeestersvergadering, bid voor
wijsheid en vreugde in het belangrijke werk wat zij
mogen verrichten. Bid ook voor de vele beslissingen die
zij moeten nemen rondom de voorbereiding in de komst
van ds. De Wit.

maandag 16 mei 2022
Bid voor fam. Teeuw die nu voor een beslissende keuze
staan. Dat zij in deze onrustige tijd rust en vrede mogen
ervaren en heel duidelijk mogen weten welke weg God
wil dat ze gaan.

maandag 23 mei 2022
Laten we bidden dat de uitgestelde reis van Gert de Wit
nu vruchtbaar mag zijn in de contacten met het team
die zich buigen over de BOA vertaling in Congo. Bid ook
voor vrede en veiligheid in dit onrustige land.

maandag 30 mei 2022
Bid voor de voorbereidingen van de Pre Marriage
Course en voor de bruidsparen die binnenkort gaan
trouwen of onlangs zijn getrouwd.

dinsdag 10 mei 2022
We bidden voor de Skwiracommissie voor wijsheid,
inzicht en overzicht in de opvang en begeleiding van de
mensen uit Oekraïne die in Voorthuizen zijn komen
wonen. Laten we ook de mensen gedenken die hun huis
openstellen en gastvrijheid verlenen.

dinsdag 17 mei 2022
Bid voor de situatie in Oekraïne. Dat de gemeente in
Skwira een bemoediging mag zijn voor de vele
vluchtelingen die daar naartoe gaan. Bid ook voor hen
die hun dierbaren zijn verloren of in angst en
onzekerheid leven.

dinsdag 24 mei 2022
Vanavond hebben de missionaire commissie en
ouderlingen een gezamenlijke vergadering, bid voor
wijsheid en een goed samenzijn.
Morgen mogen de senioren na 2 jaar weer een
gezellige dag uit gaan, bid dat alles goed mag verlopen
en op een fijn samenzijn.

dinsdag 31 mei 2022
Bid voor de voorbereiding van de nacht van gebed en
de zondag van de lijdende kerk. We mogen het zien als
voorrecht dat wij deze nacht in vrijheid mogen bidden
voor hen die juist in de nacht worden aangevallen
vanwege hun geloof.

woensdag 11 mei 2022
Bid voor de mensen die betrokken zijn bij de psycho
pastorale begeleiding. Dat zij wijsheid krijgen in hun
contacten met mensen in nood. Bid ook voor iedereen
die om welke reden dan ook psychisch in de knel is
geraakt en hulp nodig heeft.

woensdag 18 mei 2022
We bidden voor gemeenteleden met een blijvende
handicap of chronische ziekte. Dat zij elke dag opnieuw
zich geborgen mogen weten in God. Laten we ook alle
mantelzorgers en andere zorgverlenenden in ons gebed
gedenken.

woensdag 25 mei 2022
Bid voor mensen in onze gemeente die ernstig ziek zijn
en zware behandelingen als chemotherapie en
bestralingen moeten ondergaan. Bid dat zij kracht en
moed krijgen om steeds opnieuw de gevolgen van de
behandeling te verdragen. Gedenk ook hen die om hun
heen staan.

woensdag 1 juni 2022
We danken voor de levenservaring van de ouderen in
ons midden en bidden dat zij aan de volgende
generaties vertellen van Gods trouw in hun leven. We
bidden voor hen die hun krachten voelen afnemen en
daaraan merken dat hun tijd op deze aarde ten einde
komt. Bid om geloofszekerheid.

donderdag 12 mei 2022
Vandaag gaan de eindexamens van start, bid dat de
scholieren rust, kracht en wijsheid krijgen om de
examens te voltooien.

donderdag 19 mei 2022
Vanavond vergaderen de kerkenraden. Bid voor de
leiding van de Heilige Geest in de uitvoering van hun
taken.

donderdag 26 mei 2022
We mogen danken dat Jezus' taak op aarde volbracht
is. Dat Hij nu gezeten is op de troon als grote
voorbidder voor ons.

donderdag 2 juni 2022
Perron16 is een ontmoetingsplek voor veel mensen. Bid
voor het bestuur en de vrijwilligers om een open hart
voor en naar elkaar.

vrijdag 13 mei 2022
Wij danken voor alle vrijwilligers die zich inzetten om
andere mensen te bezoeken die nieuw zijn in de
gemeente. Bid dat de mensen zich welkom mogen
weten en er voor hen een luisterend oor mag zijn.

vrijdag 20 mei 2022
Dank de Heere voor alle pleeggezinnen in onze
gemeente. Bid dat zij wijsheid ontvangen om
pleegkinderen met een rugzak op de juiste manier te
begeleiden en ook aandacht te houden voor hun eigen
kinderen. Bid ook voor eigen ouders van pleegkinderen.

vrijdag 27 mei 2022
Bid voor goede voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel
Week, voor de de uitwerking van het thema 'Alles
Andersom'. Bid ook voor voldoende hulp vanuit de
gemeente zodat we samen de kinderen een mooie
week kunnen geven.

vrijdag 3 juni 2022
Laten we bidden voor de groep enthousiaste jongeren
die zich voorbereiden op hun reis naar Malawi. Naast
het opknappen van het kerkgebouw zullen zij ook
activiteiten hebben rondom de kinderen in het
weeshuis. Mag het voor allen een onvergetelijke tijd
worden.

zaterdag 14 mei 2022
Morgen mogen we weer samenkomen in de eredienst.
Bid dat er ook veel kinderen aanwezig mogen zijn, dat zij
een mooie boodschap meekrijgen tijdens het
kindermoment en een fijn samenzijn hebben in de
bijbelklas.

zaterdag 21 mei 2022
Bid voor de predikanten die voor mogen gaan,dat ze
zich mogen laten leiden door de Heilige Geest. Dat zij
ook zelf geraakt en bemoedigd mogen worden door het
woord wat zij mogen doorgeven. Bid dat allen die het
woord horen aangesproken mogen worden.

zaterdag 28 mei 2022
Bid voor de samenleving in het opvanghuis, de Shelter,
van Simone. Hier leven mensen met een
gecompliceerde achtergrond wat spanningen geeft. Bid
voor vrede, verdraagzaamheid en begrip voor elkaar.
Bid voor het team wat samen met Simone om hen heen
staat.

zaterdag 4 juni 2022
Morgen mogen wij vieren dat de Heilige Geest in ons
midden is gekomen. We mogen danken dat er op deze
dag een groep gemeenteleden zijn die belijdenis mogen
doen, dat zij kiezen voor God en mogen weten dat de
Heilige Geest met hun gaat.

Gebedskalender

Hervormde Gemeente Voorthuizen
Bidden en danken
voor en met elkaar

8 mei tot en met 4 juni 2022

Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 25 mei gebedspunten mailen naar:
magda@clcnederland.com

