
zondag 3 juli 2022 zondag 10 juli t/m zaterdag 23 juli zondag 24 juli t/m zaterdag 6 augustus zondag 7 augustus t/m zaterdag 20 augustus

We mogen danken dat er vanochtend aan het doopvont 

kinderen tot God zijn gebracht. Bid dat er uit het water 

van de doop geloof en hoop geput mag worden en voor 

het besef dat Gods trouw en liefde blijvend is. Bid ook 

voor de doopouders.

We zijn dankbaar dat ds. De Wit de lege predikants plek 

mag invullen en zijn bevestiging en intrede vandaag 

mag houden. Bid dat in deze diensten de Here Jezus 

centraal mag staan als een anker in zijn bediening. 

Laten we bidden dat God zal zuiveren en rechtzetten 

wat scheef is gegroeid in Israël. Geen vrede zonder 

Vredevorst, geen vrede zonder Jeruzalem. Hij komt 

terug voor Zijn stad Jeruzalem. Bid voor de nieuwe 

regering.

Bid voor kinderen die in pleeggezinnen wonen en niet 

de mogelijkheid hebben om ouders of familie te zien. 

Bid voor ouders van pleegkinderen, die hun kinderen 

missen. Bid dat moderne techniek ook hier van nut mag 

zijn om de verbinding te bewaren.

maandag 4 juli 2022

Er is veel strijd rond de boerenbedrijven. Bid dat God Zijn 

gerechtigheid bewerkt in deze situaties. Bid ook voor alle 

bedrijven die met de agrarische sector te maken hebben 

en voor eerlijke stikstof regelingen, dat alle sectoren 

zullen inleveren.

Global Rise heeft extra de aandacht om in Rusland het 

evangelie te brengen. Dit is moeilijk omdat alles buiten 

Orthodox Russische Kerk wordt gezien als spionnen en 

social media geblokkeerd wordt. Bid voor het team wat 

zich hiervoor inzet.

Bid voor rechtvaardiging en bescherming van de Shelter 

in de a.s. rechtszaak. Bid dat de speciale dienst die naar 

hen doorverwezen is goede getuigen zullen zijn. Bid 

voor Simone dat de Here haar kracht en wijsheid geeft 

om haar taak te vervullen.

We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn voor 

begeleidend wonen. Bid voor ouders en begeleiders om 

hierin samen een goede weg te zoeken. Bid dat er een 

veilige plek gecreëerd wordt en de bewoners zich thuis 

mogen voelen. 

dinsdag 5 juli 2022

Bid voor mensen die nieuw in Voorthuizen zijn komen 

wonen. Dat zij een plekje mogen vinden in onze 

gemeente en dat we gastvrij zijn en oog voor hen 

hebben. 

Bid voor de Oekrainers en andere vluchtelingen die in 

ons midden zijn. Dat zij tot rust mogen komen en de 

hulp krijgen die zij nodig hebben om weer plannen te 

maken. 

Dank dat de transporten naar Skwira veilig zijn 

aangekomen en bid dat dit met wijsheid wordt beheerd 

zodat niemand te kort komt. Bid dat president Zelenski 

Gods nabijheid mag ervaren. 

We bidden voor de ouderen die hun krachten voelen 

afnemen. Dat zij in deze fase van hun leven zich door 

God gedragen mogen weten. We bidden ook voor hen 

die zich eenzaam of alleen voelen. 

woensdag 6 juli 2022

Vandaag willen we de langdurige en chronische zieken in 

ons gebed gedenken. Bid om volharding en geduld, dat 

hun blik gericht zal zijn op de Here Jezus en ze mogen 

leven uit de verwachting dat Hij hen nooit loslaat. Bid 

voor allen die om hen heen staan.

Bid voor de jongeren die betrokken zijn bij TeenStreet, 

een project van Operatie Mobilisatie. Dat er steeds 

meer tieners mogen zijn die hun geloof in Jezus willen 

delen zodat zij dit uitstralen in hun omgeving. Bid ook 

voor al het Dabar werk wat in het land gebeurd.

De familie de Wit hoopt in augustus te verhuizen en hun 

plek in ons dorp in te nemen. Bid dat ds. De Wit zich 

snel op zijn plek weet te vinden en zich thuis mag 

voelen in ons dorp en onze gemeente. Bid ook voor zijn 

vrouw en kinderen dat er fijne vriendschappen mogen 

ontstaan.

Bid voor de leiding en organisatie van de Vakantie Bijbel 

Week. Dat er ook voldoende hulp mag zijn van 

vrijwilligers om de dagen een fijne invulling te geven 

zodat we samen de kinderen en jongeren op een fijne 

manier dichter tot God kunnen brengen.

donderdag 7 juli 2022

Bid voor allen die zich mogen inzetten om pastorale zorg 

te geven en voor hen die deze hulp mogen ontvangen. 

Bid voor een luisterend oor en een open hart zodat het 

vertrouwen in elkaar hen samen dichter bij de Here Jezus 

mag brengen.

Laten we bidden voor mensen in ons dorp die, om 

welke reden dan ook, niet op vakantie kunnen gaan. 

Vaak ervaren zij veel eenzaamheid. Bid dat er ook voor 

hen een goede invulling is in deze periode waarbij ook 

Perron 16 een mooie ontmoetingsplek kan zijn.

Dank voor de ontmoeting van Gert de Wit met het team 

in Lika gebied. Dank ook dat de spellinggids die in Boa 

taal klaar is zodat er gestart kan worden met het 

vertalen van de bijbel. Bid voor Dominique die dit alles 

begeleid en voor meer mensen die betrokken willen zijn 

bij het vertaalwerk.

De Vakantie Bijbel Week heeft dit jaar als thema 'alles 

andersom'. Bid dat de kinderen leren dat het principe 

van het Koninkrijk van God écht ‘alles andersom’ zet. 

Jezus vraagt van ons dat in ons leven de gezindheid van 

Hem zal heersen. Dan ben je groot in het Koninkrijk. 

vrijdag 8 juli 2022

Vandaag begint voor de kinderen de vakantie en sluiten 

zij een schooljaar af. We mogen danken dat zij weer een 

jaar naar school mochten gaan. Dank ook voor de 

leerkrachten die zich hebben ingezet in de begeleiding 

van de kinderen.

In deze week hoopt de groep jongeren naar Malawi te 

vertrekken voor ondersteuning aan een bouwproject en 

het kinderwerk van Stichting Raise en Graise Farm. 

Mogen zij zelf ook leren van deze ervaring en hen 

dichter bij God brengen.

De kerk in Albanië waarbij Robert en Danja Duits 

betrokken waren is door de aardbeving verwoest. We 

zijn dankbaar voor de nieuwe kerk die gebouwd wordt. 

Bid dat ook jongeren een plek in de diensten zullen 

vervullen en Gods Woord hier mag voortgaan. 

We mogen danken voor wat er gebeuren zal. Dat we 

dichterbij de Here Jezus mogen komen en 

ondersteboven zullen zijn van Gods onmisbare liefde. 

zaterdag 9 juli 2022

Laten we bidden voor allen die op vakantie gaan voor 

veiligheid, bescherming en opbouwende ontmoetingen. 

Bid ook voor het besef dat God, ook tijdens de vakantie, 

in ons midden is en onze Gids op ons pad wil zijn. 

Mag deze vakantieperiode een periode van rust zijn 

waarbij echtparen elkaar mogen zien en dankbaar en 

tevreden mogen zijn. Bid wanneer er spanning is deze 

rust ruimte mag geven om weer dichter naar elkaar te 

groeien.

Drie miljard mensen heeft het Evangelie nog nooit 

gehoord. Zij zijn 'onbereikt' en misschien daarom het 

meest waardevolle wat God ons te bieden heeft. Bid 

voor het werk van Trans World Radio dat ook deze 

mensen bereikt mogen worden.

Zondag 20 augustus is de afsluitdienst van de Vakantie 

Bijbel Week. We mogen danken voor de 

samenkomsten. Dat we ook hiermee dichterbij de Here 

Jezus mogen komen en ondersteboven zullen zijn van 

Gods onmisbare liefde. 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven Mattheus 11 : 28



zondag 21 augustus 2022 zondag 28 augustus 2022

Laten we danken dat we in alle vrijheid naar de kerk 

mogen gaan en God lof toe mogen zingen. Velen hebben 

die vrijheid niet en moeten in het geheim samen komen 

of kennen geen andere gelovigen in hun omgeving omdat 

het gevaarlijk is. Mag het ons klein maken in diepe 

afhankelijkheid van God.

Mogen we meer en meer ons afhankelijk weten van een 

God die leeft en regeert en ons daar meer naar 

uitstrekken. Mogen we zo biddend met en voor elkaar 

optrekken. 

maandag 22 augustus 2022 maandag 29 augustus 2022

Vandaag starten de scholen. Bid dat de leerkrachten 

energie hebben opgedaan voor dit nieuwe schooljaar. 

Bid ook voor de kinderen dat zij het weer fijn vinden om 

naar school te gaan en elkaar te ontmoeten. We mogen 

danken dat op de openbare school weer een nieuwe juf 

is gevonden om godsdienstles te geven. 

Bid voor alle jongeren in het voortgezet onderwijs, dat 

zij weer vol goede moed en verwachting het nieuwe 

studiejaar in gaan. Bid ook voor de jongeren die verder 

weg gaan studeren. Dat zij een plek mogen vinden en 

nieuwe contacten mogen leggen waarbij zij ook het 

geloof een invulling kunnen geven. 

dinsdag 23 augustus 2022 dinsdag 30 augustus 2022

Bid voor ds. Teeuw en ds. De Wit dat zij een goede 

samenwerkperiode mogen ervaren. Bid dat ds. Teeuw 

zijn werk kan overdragen en loslaten en voor ds. De Wit 

dat hij zich gedragen mag voelen in de uitvoering van zijn 

taak.

We mogen bidden voor de voorbereidingen van de 

komende Alpha Cursus. Bid dat we als gemeente open 

ogen hebben om mensen aan te moedigen deze cursus 

te volgen. Bid ook voor voldoende medewerkers in het 

team waaronder kooksters.  

woensdag 24 augustus 2022 woensdag 31 augustus 2022

Bid vandaag voor alle mensen die om wat voor reden 

niet op vakantie konden/kunnen. Bid ook voor ouderen 

en eenzamen die in de zomer minder bezoek ontvangen 

en zich daardoor meer alleen voelen.

Bid voor allen die te maken hebben met dementie. Bid 

ook voor alle familie en mantelzorgers die om hen heen 

staan en verdriet hebben over het lijden van hun 

dierbare. 

donderdag 25 augustus 2022 donderdag 1 september 2022

Vanavond komt het moderamen algemene kerkenraad 

weer bij elkaar. Mogen zij weer vol frisse inspiratie het 

nieuwe seizoen ingaan. Bid voor de kerkenraadsleden 

dat zij kracht ervaren in het werk wat zij doen. 

Kerkelijk starten we met het nieuwe winterwerk. Laten 

we bidden dat er ontmoetingen mogelijk blijven en dat 

er nieuwe plannen mogen zijn om invulling te geven aan 

dit kerkelijke seizoen.

vrijdag 26 augustus 2022 vrijdag 2 september 2022

Bid voor de lokale overheid, burgemeester, wethouders 

en raadsleden, en christelijke politici om standvastig te 

zijn en onwankelbaar in de juiste beslissingen die 

genomen mogen worden. Dat deze mogen zijn volgens 

Gods plan.

Bid voor gezinnen die de financiële nood steeds hoger 

zien worden. Bid om wijsheid in het maken van alle 

keuzes van overvloed waarin wij soms verzinken en de 

vrijmoedigheid om hulp te vragen wanneer zij dit zelf 

niet overzien.

zaterdag 27 augustus 2022 zaterdag 3 september 2022

Dank dat de rommelmarkt weer plaats mag vinden en 

voor de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bid voor 

een goede opbrengst maar vooral ook voor goede 

contacten en gesprekken. Bid voor het 

evangelisatieteam.

Dank voor ieder die bijdrage levert in de zondagsdienst. 

Bid voor de muziekteams, organist, bediening van 

beamer, technici, koster en allen die op de achtergrond 

een taak hebben. Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 24 augustus gebedspunten mailen naar:

magda@clcnederland.com

Hervormde Gemeente Voorthuizen

Zomereditie
Gebedskalender

Bidden en danken 

voor en met elkaar

3 juli tot en met 3 september 2022


