
zondag 27 november 2022 zondag 4 december 2022 zondag 11 december 2022 zondag 18 december 2022

Eerste advent Tweede advent Derde advent Vierde advent

Vandaag is de eerste adventsdag waarin we ons richten 

op de komst van de Here Jezus. We mogen danken dat 

Hij kwam naar ons en zichzelf voor ons heeft gegeven. 

We mogen de Here danken om samen aan de tafel van 

Zijn genade te gedenken dat Hij Zijn leven gegeven 

heeft zodat wij leven en toegang gekregen hebben tot 

de Vader.

Dankbaar mogen we zijn voor de rijkdom van het 

Evangelie wat we ook vandaag weer mochten 

ontvangen. Mogen we een gemeente zijn die Zijn Licht 

vespreid.

We mogen dankbaar uitzien naar de komst van de Here 

Jezus. Zijn plan staat vast. Hij kwam niet alleen als 

kwetsbaar baby'tje maar komt terug als de Leeuw van 

Judah.

maandag 28 november 2022 maandag 5 december 2022 maandag 12 december 2022 maandag 19 december 2022

De Alpha cursus komt vanavond weer bij elkaar. Dank 

dat er ook een groep Oekraïners is aangesloten. Bid dat 

God Zijn doel bereikt met een ieder als ze al weer 

toewerken aan de afronding van de cursus en voor de 

cursisten die op de openavond een getuigenis zullen 

geven.

Bid voor alle kinderen die naar de clubs gaan. Mogen ze 

naast ontspanning ook beseffen dat God een plan met 

hun leven heeft en ze al jong kiezen om de Here Jezus te 

leren kennen. Bid voor wijsheid en bewogenheid voor 

de leiding.

We bidden voor al het kringenwerk in zowel de centrale 

kringen als huiskringen. Bid voor openheid en een 

luisterend oor dat we van elkaar mogen leren en 

nieuwe inzichten over relaties ontstaan. Dat het niet 

blijft bij kennis maar ons hart mag veranderen tot eer 

van God.

Vanavond is de speciale kerstviering voor mensen die 

betrokken zijn bij de aangepaste catechese. Mag het 

een gezegend en mooie viering voor hen zijn. Morgen is 

de kerstviering op de scholen, bid dat ook zij een fijne 

kerstviering mogen ervaren. 

dinsdag 29 november 2022 dinsdag 6 december 2022 dinsdag 13 december 2022 dinsdag 20 december 2022

We mogen danken voor het transport naar Roemenië en 

Oekraïne en een veilige reis. Mag de kleding en 

voedselpakketten veel mensen bemoedigen en een 

lichtpuntje zijn in deze donkere tijd. 

Vanavond komt de groep bij elkaar die zich 

voorbereiden op de belijdeniscatechesatie. Mogen ze 

een diep verlangen hebben om te kiezen voor de Here 

Jezus en Hem willen volgen. 

Morgen is de kerstviering met de ouderen. Bid dat ze 

juist in deze viering hun oog op de komst van Christus 

houden. Dank voor hun levenservaring en bid dat zij aan 

de volgende generaties vertellen van Gods trouw in hun 

leven.

Dank voor alle gezinnen die pleegkinderen een veilige 

plek bieden. Bid voor de eigen ouders van de 

pleegkinderen die het soms niet begrijpen waarom hun 

kind niet bij hun kan zijn. Bid voor de kinderen die vaak 

met dubbele loyaliteit te maken hebben.

woensdag 30 november 2022 woensdag 7 december 2022 woensdag 14 december 2022 woensdag 21 december 2022

We bidden voor alle gemeenteleden die met dementie te 

maken hebben. Bid om troost en wijsheid in de omgang 

met elkaar. Bid ook voor allen die betrokken zijn bij 

psycho pastorale begeleiding. Bid voor Heintje van Olst 

die veel oudere en eenzame mensen bezoekt.

In deze maand van gezelligheid kan het voor gezinnen 

met financiële moeilijkheden lastig zijn om met weinig 

middelen feest te vieren. Bid dat wij als gemeente 

fijngevoelig zijn en hen praktisch bij zullen staan. Bid dat 

we ons met elkaar richten op de rijkdom die we 

ontvangen in Christus.

We bidden voor de ouderen die hun krachten voelen 

afnemen en zich daardoor misschien niet meer nuttig 

zullen voelen. Mogen ze beseffen dat ze veel voor de 

gemeente en elkaar kunnen bidden en ze heel 

waardevol zijn. Mogen ze morgen een gezegende 

kerstviering met elkaar hebben.

Bid voor iedereen die door het leven moet met een 

handicap of chronische ziekte. Dat zij ondanks deze 

situatie hun weg met de Heere mogen gaan. Bid ook dat 

wij als gemeenteleden naar hen omzien. Laten we ook 

oog hebben voor de eenzamen. Bid ook voor de 

mantelzorgers en andere zorgverleners.

donderdag 1 december 2022 donderdag 8 december 2022 donderdag 15 december 2022 donderdag 22 december 2022

De kerstkaarten en kerststukjes actie is weer van start 

gegaan. Bid voor een mooie opbrengst voor de 

gemeente in Skwira en Roemenië. Dat we hen op deze 

manier ook mogen bemoedigen. 

Vanavond komt de Algemene Kerkenraad weer bij 

elkaar. Bid voor een vruchtbare tijd en bewogenheid 

voor elkaar en het gemeentewerk, dat ze zo samen de 

juiste keuzes maken.

We bidden voor de kinderen die Follow One bezoeken. 

Mogen ze geraakt worden door Gods liefde en zorg 

voor hen. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Bid voor 

wijsheid voor de leiding.

Wat mogen we dankbaar zijn voor de muziekteams die 

zich inzetten om Gods lof in muziek weer te geven. Bid 

voor nieuwe muzikale talenten die de teams willen 

versterken.

vrijdag 2 december 2022 vrijdag 9 december 2022 vrijdag 16 december 2022 vrijdag 23 december 2022

Bid om wijsheid wanneer de gemeente bezig is met het 

ontwikkelen van het groeiplan van de HGJB om meer om 

te zien naar de jongeren. Bid dat jongeren ook meer 

betrokken worden in het gemeentewerk, zodat ze 

mogen ervaren gehoord en gezien te worden.

Simone heeft nieuwe medewerkers nodig in de Shelter. 

Bid voor een gelovig iemand met ervaring, geduld en 

liefde. Bid voor de vrouwen die hun toevlucht vinden in 

de Shelter en voor de juiste begeleiding voor hen.

Morgen staat in het teken van het afscheid nemen van 

familie Teeuw. We mogen God danken voor het vele 

werk wat de dominee mocht doen in onze gemeente. 

Mogen we onze dank op vele manieren laten blijken.

Vandaag mogen we bidden voor onze jongeren waar 

zoveel druk vaak op zit vanuit de wereld in het 

presteren en wie ze moeten zijn. Bid dat ze ontdekken 

dat ze door God gemaakt zijn en kostbaar zijn in Zijn 

ogen.

zaterdag 3 december 2022 zaterdag 10 december 2022 zaterdag 17 december 2022 zaterdag 24 december 2022

Bid dat er recht en gerechtigheid mag komen voor de 

Arabische en Joodse inwoners en dat de vrede van God 

zal doorbreken. Bid voor de nieuwe regering in Israël, dat 

er rust en vrede mag heersen.

Bid voor het werk in Oekraïne waar veel werk verzet 

wordt in de zorg voor gewonde en dakloze mensen. Bid 

ook voor ds. Kosinisky en hun gemeente die zich 

inzetten voor de vluchtelingen.

Gert hoopt in deze maand samen met Dominique een 

onderzoek naar 2 nieuwe talen van de Boa groep voor 

te bereiden. Bid dat de organisatie van deze reis rond 

komt. 

Morgen gaan we afscheid nemen van ds. Teeuw. Mag 

het een dankdienst worden waarin Christus centraal zal 

staan. Mogen we hem ook in liefde en dankbaarheid 

uitzenden om in Ridderkerk zijn taak voort te zetten.

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel 1 Petrus 1 : 15



zondag 25 december 2022 zondag 1 januari 2023

Want een kind is ons geboren een 

zoon is ons gegeven en de 

heerschappij rust op Zijn schouders. 

Dank U Heere! 
Bid voor de kerstvieringen, speciaal met de verschillende 

koren.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Mogen we uitzien naar 

grote werken van onze God en met verwachting uitzien 

en ons inzetten om samen Zijn koninkrijk te bouwen. 

Bid dat we als gemeente ook meer en meer om zullen 

zien naar de ander.

maandag 26 december 2022 maandag 2 januari 2023

Bid dat er voor het werk van Global Rize pastors 

gevonden worden voor de pastorcursus waar zij zonder 

opleiding hulp krijgen van pastors met ervaring en 

opleiding. Bid voor alle werkers en mensen die betrokken 

zijn bij deze organisatie.

Laten we bidden voor de beroepingscommissie die zich 

buigt over de invulling van de predikantsplek. Mogen ze 

in afhankelijkheid van de Heilige Geest geleid worden 

naar de juiste persoon zodat de vacature snel ingevuld 

zal zijn.

dinsdag 27 december 2022 dinsdag 3 januari 2023

Van 27 tot 29 december houdt de HGJB een 

kerstconferentie voor de kinderen. Dank dat dit mogelijk 

is en er voldoende leiding zich beschikbaar stelt. Bid dat 

het leerzame dagen zullen zijn om moed en verwachting 

te putten voor het nieuwe jaar.

We mogen bidden voor het werk in Malawi. Voor allen 

die daar een taak hebben in zowel het weeshuis als op 

de scholen en landbouwprojecten. Bid voor goede 

oogsten en voldoende middelen om in behoeftes te 

voorzien.

woensdag 28 december 2022 woensdag 4 januari 2023

Bid voor gemeenteleden die rouw dragen, dat zij vanuit 

Gods Woord en door ons als gemeente troost 

ontvangen. Bid ook voor de ontmoetingen bij de 

bijbelkring, dat ze daar ook troost uit putten.

Bid voor gemeenteleden die ernstig ziek zijn en zware 

behandelingen moeten ondergaan. Bid dat zij kracht en 

moed ontvangen om steeds weer de gevolgen van een 

behandeling te verdragen.

donderdag 29 december 2022 donderdag 5 januari 2023

We bidden voor de bezoekers van Perron 16 die juist in 

deze tijd zich eenzaam kunnen voelen. Bid ook voor hen 

die dit ervaren maar nog niet de weg naar Perron 16 

gevonden hebben. Dank voor de vele vrijwilligers die zich 

inzetten om er voor hen te zijn.

Vandaag mag u bidden voor de voorbereidingen van de 

week van gebed die in januari met alle kerken uit 

Voorthuizen samen gehouden zal worden. Bid voor 

eenheid en saamhorigheid en dat velen hieraan deel 

zullen nemen. Bid ook voor de kleine stuurgroep die alle 

voorbereidingen doen.

vrijdag 30 december 2022 vrijdag 6 januari 2023

International Justice Mission zet zich in om mensen en 

kinderen te bevrijden van moderne slavernij. Bid voor 

wijsheid en bescherming en dat er velen de vrijheid 

mogen vinden door de inzet van I.J.M.

Bid voor ds. De Wit en het pastorale team voor nieuwe 

kracht na de intensieve periode die achter hen ligt. 

Mogen ze voldoende tijd hebben om veel bij de Bron te 

zijn en opgebouwd worden in hun nabijheid met de 

Hemelse Vader.

zaterdag 31 december 2022 zaterdag 7 januari 2023

Laten we bidden voor een veilige jaarwisseling, dat onze 

jongeren beschermd mogen worden en ook de juiste 

keuzes maken zodat zij ook genieten van een mooie 

jaarwisseling.

Er is veel onrust en lijden in deze wereld. Dan denken 

we ook aan onze broeders en zusters die vervolgt 

worden. Bid voor het werk van Open Doors en anderen 

organisaties die hen bij willen staan om vol te houden.

26 november 2022 t/m 7 januari 2023

Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 20 december gebedspunten mailen naar:

magdahoogerbrugge@gmail.com

Gebedskalender

Hervormde Gemeente Voorthuizen

Bidden en danken 

voor en met elkaar


