
zondag 5 juni 2022 zondag 12 juni 2022 zondag 19 juni 2022 zondag 26 juni 2022

Mogen we diep geraakt worden in God's liefdevolle zorg 

en omzien naar ons in de uitstorting van de Heilige Geest 

waardoor de gemeente is ontstaan. Bid dat we er naar 

verlangen om door de Heilige Geest geleid te worden.

Na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren 

begon ook de vervolging. Laten we vandaag in ons 

gebed stilstaan bij zoveel broeders en zusters die 

vervolgt worden omdat zij de Here Jezus niet willen 

verloochenen.

Op deze bijzondere dag mogen we elkaar ontmoeten 

rond het Avondmaal om het lijden en sterven van de 

Here Jezus te gedenken. Mag Hij als Hogepriester een 

voorbeeld zijn voor onze vaders.

Bid dat God de omstandigheden binnen en buiten Israël 

gebruikt om Israël terug te brengen bij Hem zelf. Bid 

voor wijsheid van de Christelijke leiders in Israël en de 

problemen aangaande het tempelplein.

maandag 6 juni 2022 maandag 13 juni 2022 maandag 20 juni 2022 maandag 27 juni 2022

Laten we bidden dat ds. Teeuw en zijn gezin zich 

gedragen weten door de trouw van God die hen leiden 

zal naar de plek waar ze Hem mogen dienen. Bid voor 

rust en vrede nu ze zoveel beroepen over hen heen 

krijgen.

Bij Simone is veel zorg om een vrouw die bescherming 

nodig heeft en waarvan de familie aangifte tegen hen 

hebben gedaan. Bid dat de rechtszaak het voortbestaan 

van de Shelter niet in gevaar zal brengen en geen 

invloed zal hebben op het verkrijgen van visas in de 

toekomst.

Bid voor alle pleeggezinnen in onze gemeente die een 

veilig thuis bieden aan kinderen die dat nodig hebben. 

Bid voor de pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen 

van pleegouders en eigen ouders van pleegkinderen die 

het vaak moeilijk vinden dat hun kind beter op hun plek 

is in een ander gezin.

Dank voor de lokale overheid en de Christelijke politieke 

partijen die vaak onder druk staan. Bid dat zij zich 

afhankelijk mogen weten en standvastig mogen zijn in 

de wetenschap dat zij een instrument zijn in Gods hand, 

want Hij regeert! 

dinsdag 7 juni 2022 dinsdag 14 juni 2022 dinsdag 21 juni 2022 dinsdag 28 juni 2022

Bid voor de mensen uit oorlogsgebieden die in zoveel 

onzekerheid leven en ook veel achter moeten laten. Bid 

voor allen die in onze gemeente tijdelijk verblijven. Bid 

dat ze in liefde opgevangen mogen worden en de hulp 

krijgen die ze nodig hebben.

Laten we bidden voor de Alpha cursus die hoopt te 

starten in september. Bid voor de voorbereiding van het 

team en voor mensen die verlangen om meer te 

ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Bid ook 

dat er voldoende deelname zal zijn.

De stuurgroepen van de Vakantie Bijbel Week zijn druk 

bezig met de voorbereiding. Bid dat er vanuit de 

gemeente genoeg enthousiaste medewerkers mogen 

opstaan voor begeleiding tijdens de VBW dagen zodat 

we dit samen kunnen doen.

We mogen bidden voor het team dat zich aan het 

voorbereiden is op hun reis naar Malawi. Dat het voor 

hen zelf en voor de mensen daar tot grote zegen mag 

zijn. Bid ook dat er voldoende financiën mogen zijn voor 

de reis en projecten. 

woensdag 8 juni 2022 woensdag 15 juni 2022 woensdag 22 juni 2022 woensdag 29 juni 2022

Bid voor de pastorale hulp dat hulpverleners zich geleid 

mogen weten door de Heilige Geest. Om de pijn en nood 

te herkennen en de moed hebben om dit uit te spreken. 

Bid voor openheid en vertrouwen zodat er geloof, hoop 

en liefde ervaren mag worden.

Bid voor de ouderen die (nog) geen geloofszekerheid 

hebben. Bid dat alle ouderen het heil in Christus aan de 

volgende generaties zullen (blijven) doorgeven. Bid ook 

voor het ouderenbezoekwerk van ds. Van de Streek.

We bidden voor alle gemeenteleden die bezig zijn met 

revalidatie. Ook de mensen die niet meer revalideren 

maar het einde van hun leven zien naderen brengen we 

in gebed. Mag er verlangen groeien om voor eeuwig bij 

Jezus te mogen zijn.

Bid voor mensen die worstelen met psychische en 

psychiatrische problemen. Niet alleen in onze eigen 

gemeente maar ook in de gemeentes waarmee we 

verbonden zijn. Bid ook voor allen die elders verzorgt 

worden.

donderdag 9 juni 2022 donderdag 16 juni 2022 donderdag 23 juni 2022 donderdag 30 juni 2022

Vandaag mogen de jongeren de uitslag ontvangen van de 

schoolexamens. Laten we dankend om degene staan die 

deze fase kunnen afronden en bidden voor degene die 

een teleurstelling moeten verwerken. Bid dat zij bij God 

ten rade zullen gaan.

Bid voor (jonge) kinderen die ernstig ziek zijn dat zij zelf 

zo jong als ze zijn mogen weten dat de Here Jezus hen 

niet alleen laat. Bidt voor de ouders dat zij kracht 

krijgen deze zorg te dragen en voor verdere familie en 

vrienden die om hen heen staan.

Bid voor de komst van ds. De Wit en zijn gezin. Voor alle 

voorbereidingen die zij moeten treffen en het proces 

van loslaten.

Bid ook voor de wijkkerkenraden die vanavond 

vergaderen.

Ook in Roemenië stijgen de energiekosten explosief met 

als gevolg dat onze partnergemeente Nagyszántó met 

deze kosten de kerk niet meer kan verwarmen. 

Hierdoor wordt het te koud voor kerkgang. Bid voor een 

oplossing.

vrijdag 10 juni 2022 vrijdag 17 juni 2022 vrijdag 24 juni 2022 vrijdag 1 juli 2022

Morgen is de EO jongerendag met als thema 'Speak life'. 

Bid dat ook veel jongeren uit onze gemeente mogen 

gaan. Dat zij bemoedigd en gestimuleerd worden, door 

de muziek en inspirerende verhalen en zich bewust 

worden van Gods plan met hun leven.

Deze nacht hopen we met velen samen te bidden voor 

onze vervolgde broeders en zusters in geloof. Vooral 's 

nachts ervaren zij veel strijd en vinden zij het erg 

moeilijk om vol te houden. Mogen we zo vannacht 

biddend om hen heen staan.

Bid voor gezinnen die de financiële druk steeds groter 

zien worden. Mogen zij hun zorgen bij de Here Jezus 

leggen want Hij laat hen niet los. We denken ook aan 

mensen in de agrarische sector die aan zoveel kanten 

onder druk staan.

Bid voor de grote werkdruk die is ontstaan door 

personeelstekort in verschillende branches. Bid voor 

jongeren die beroepskeuzes moeten maken, dat zij door 

God geleid mogen worden en een plek vinden op de 

arbeidsmarkt.

zaterdag 11 juni 2022 zaterdag 18 juni 2022 zaterdag 25 juni 2022 zaterdag 2 juli 2022

We vragen gebed voor de reizen van Gert en Dominique 

naar de Boa vertalers en naar de andere Boa dialecten. 

Bid dat God een goede kandidaat stuurt als tweede 

Congolese taalkundige die kan helpen in het bijdragen 

van het vertaalwerk.

We mogen danken voor het jubileumconcert met Sela 

vanavond naar aanleiding van het 111 jarig bestaan van 

de HGJB. Dat dit bijdraagt dat onze jongeren het geloof 

weer/meer mogen vinden. Bid voor het werk van de 

HGJB.

Morgen mogen we weer met diverse Voorthuizense 

kerken een openluchtdienst vieren met als thema 'Gul 

en Gastvrij'. Bid voor het weer en het samenzijn. Dat 

het een feest is om samen God groot te maken, dat we 

gul en gastvrij mogen zijn voor en met elkaar.

We mogen dankbaar zijn voor de nieuwe plek van 

Perron 16 die een duidelijke plaats in ons dorp inneemt. 

Bid dat ook vakantiegangers en eenzamen zich vrij 

voelen om te komen. Bid ook voor de medewerkers, dat 

zij een luisterend oor hebben.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid Johannes 14 : 16



Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 25 mei gebedspunten mailen naar:

magda@clcnederland.com

Gebedskalender

Hervormde Gemeente Voorthuizen

Bidden en danken 

voor en met elkaar

5 juni tot en met 2 juli 2022
Heb jij tips om de gebedskalender gebruiksvriendelijker te maken? 

Laat het ons weten! Stuur je tip(s) naar: magda@clcnederland.com


