
zondag 8 januari 2023 zondag 15 januari 2023 zondag 22 januari 2023 zondag 29 januari 2023

Het Chanoeka feest is net voorbij in Israël waarbij elke 

dag er een kaars aangestoken werd. Mag Israël opnieuw 

herinnerd worden aan haar opdracht om een licht te zijn 

in deze wereld als het volk waaraan God zelf Zijn naam 

heeft verbonden.

We zijn dankbaar voor Gods trouw in onze gemeente en 

voor de kinderen die vandaag het teken van Zijn belofte 

mogen ontvangen. Bid voor de ouders dat zij een 

voorbeeld zijn in het volgen van de Here Jezus.

Vandaag is er een missionaire dienst. Bid voor een 

goede dienst en vrijmoedigheid om degene die niet 

geloven te bereiken met het geloof. Dat wij in ons 

dagelijks leven mogen uitstralen christen te zijn.

Vandaag hebben we weer stil gestaan om ons voor te 

bereiden op het Heilig Avondmaal. Mogen we ons meer 

en meer bewust worden van de diepe weg die de Here 

Jezus voor ons wilde gaan.

maandag 9 januari 2023 maandag 16 januari 2023 maandag 23 januari 2023 maandag 30 januari 2023

Bid voor hen met een beperking die de aangepaste 

catechese kunnen volgen. Bid ook voor alle andere 

cathechese die in onze gemeente plaatsvinden. Dat 

iedereen mag ervaren dat zij erbij horen en een plekje 

in de gemeente hebben.

Bid voor deze week van gebed waarin Jes. 1:17 centraal 

zal staan. We zijn dankbaar dat we dit weer met 

verschillende kerken in het dorp mogen doen. Bid dat 

we samen voorbeeld mogen zijn in goed doen en dat er 

velen uit ons dorp aan deel zullen nemen.

Morgen is er weer vrouwencontact en de 

bijbelgesprekskring onder leiding van Gert Noorlander. 

Mogen beide ontmoetingen mensen bewuster en 

dichter bij de Here Jezus brengen en dat er ook een 

omzien naar elkaar zal zijn.

Bid voor de kringen die bij elkaar komen op 

verschillende dagen en zich buigen over de 

verschillende relaties die er ook in onze gemeente zijn. 

Mag er openheid zijn, een luisterend oor en begrip voor 

andere relaties. 

dinsdag 10 januari 2023 dinsdag 17 januari 2023 dinsdag 24 januari 2023 dinsdag 31 januari 2023

Bid voor de diaconie, dat zij veel wijsheid en inzicht 

krijgen in de financiële zorg die onder gemeenteleden of 

elders is. Bid ook om vrijmoedigheid om nood of zorg 

bekend te maken aan de diaconie.

Vandaag begint de jaarlijkse kerkbalans. Bid dat we 

samen als gemeente zorg dragen. Dat we in ons geven 

ook recht doen en getrouwheid lief te hebben en 

ootmoedig wandelen met onze God (Micha 6:8).

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.

Global Rize vraagt ons gebed voor een chinese sekte die 

erg actief is onder de naam Bijbelwoord waardoor 

mensen op het verkeerde pad worden gestuurd. Bid dat 

die machten verbroken worden.

woensdag 11 januari 2023 woensdag 18 januari 2023 woensdag 25 januari 2023 woensdag 1 februari 2023

Bid voor alle ernstig zieken in de gemeente, die zware 

behandelingen moeten ondergaan en toch in 

onzekerheid leven over de toekomst. Bid om kracht en 

uithoudingsvermogen.

Vandaag richten we ons op de onderdrukten. Ook als 

deel van de week van gebed. Laten we bidden voor 

mensen en kinderen die onrecht wordt aangedaan en 

zelfs verhandeld worden.

Bid voor de extra mensen die het team van Simone 

gaan versterken wat ook grote gevolgen kan hebben 

voor het aanstaande verlof van Simone. Dank dat er 

meer openheid komt rondom seksueel misbruik.

Alle mensen die met dementie te maken hebben 

brengen we vandaag bij God. We bidden voor ieder die 

weet dat zijn of haar geheugen steeds minder wordt. 

We bidden voor hen die om hen heen staan. 

donderdag 12 januari 2023 donderdag 19 januari 2023 donderdag 26 januari 2023 donderdag 2 februari 2023

Dank voor de vertalers van de Boa taal. Ze hebben de 

vertaling van het boek Ruth in twee dialecten klaar en 

met vertaalconsulent Anzabati gecontroleerd. Bid voor 

Jean Pierre die als oud Lika vertaler nu bezig is een nieuw 

Lika leesboek te maken en ook een aantal psalmen wil 

vertalen.

Bid voor de jongeren die worstelen met 

gezondheidsproblemen of andere moeilijkheden. Dat zij 

juist in deze situaties God beter zullen leren kennen en 

dat er uitzicht zal zijn op verbetering en zich niet laten 

beïnvloeden door de social media.

Dank dat er ook de gelegenheid is om in de middag 

bijbelkringen te bezoeken, mogen ook deze 

ontmoetingen tot opbouw zijn. Vanavond komen 

kerkenraden weer bij elkaar. Mag dit naast allerlei 

vraagstukken die op tafel komen ook waardevol en 

opbouwend zijn met en voor elkaar. 

Vandaag bidden we voor alle pleeggezinnen in de 

gemeente. We denken aan de jongeren die het soms 

moeilijk vinden om om te gaan met eigen ouders en 

pleegouders. We bidden dat kinderen zich durven te 

hechten in het pleeggezin.

vrijdag 13 januari 2023 vrijdag 20 januari 2023 vrijdag 27 januari 2023 vrijdag 3 februari 2023

Er is veel zorg en spanning onder de jeugd en jongeren. 

Dank voor het pastorale team die voor hen klaarstaat, 

dat zij willen helpen en een luisterend oor bieden. Bid 

om bewogenheid en wijsheid in het ontmoeten en 

begeleiden van de jongeren.

De beroepingscommissie heeft ons gebed nodig. Laten 

we bidden dat er spoedig een nieuwe predikant 

gevonden wordt. Mag de Heilige Geest hen leiden naar 

de juiste persoon om Zijn taak in onze gemeente te 

vervullen.

Dank voor de rommelmarktschuur die morgen weer 

mag openen. Bid voor de vrijwilligers die zich inzetten. 

Dat er ook goede gesprekken mogen plaatsvinden en 

een luisterend oor mag zijn voor elkaar en de bezoekers 

om een ieder te bemoedigen.

Morgen is er een speciale teambuilding dag voor onze 

muzikale teams. We zijn dankbaar voor allen die zich 

inzetten om samen Gods lof toe te zingen. Bid dat ze als 

teams ook een geweldige tijd mogen hebben.

zaterdag 14 januari 2023 zaterdag 21 januari 2023 zaterdag 28 januari 2023 zaterdag 4 februari 2023

Morgen is er weer een gastendienst waarin Wim van der 

Vegte voor zal gaan met als thema "Laten we elkaar 

liefhebben". Bid voor allen die een taak hebben, dat het 

een fijn samenzijn mag zijn waarin we veel gasten mogen 

verwelkomen.

Bid voor het kindermoment tijdens de dienst. Dat dit 

een kostbaar moment mag wezen voor ons allen. Bid 

ook voor de kinderen die naar de oppas of bijbelklas 

gaan, dat de leiding hun taak in liefde mag vervullen. 

Bid voor het ministry team die samen de schouders er 

onder zetten om de nood, zorg en vreugde in onze 

gemeente te overzien. Bid voor goede samenwerking 

met ds. de Wit, Heintje van Olst en Robert Duits. 

Vanavond komen de jongeren van TIC weer bij elkaar. 

Bid voor openheid en dat ze een zinvolle avond hebben 

waarin ze meer ontdekken hoe kostbaar ze zijn vooral in 

Gods ogen en dit ook naar elkaar doorgeven.

Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe! Jesaja 1:17



zondag 5 februari 2023 zondag 12 februari 2023

Vanmorgen mochten we elkaar weer ontmoeten rondom 

het Avondmaal waarin we onze dank mochten uiten in 

het volbrachte werk van de Here Jezus waardoor we met 

alle vrijmoedigheid en dankbaarheid deel mogen nemen 

aan de maaltijd.

Dank voor de predikanten en allen die zich inzetten en 

een taak hebben in de zondagsdiensten. Laten we 

bidden dat wat we ontvangen ook zullen omzetten in 

onze toewijding en gehoorzaamheid aan de Hemelse 

Vader.

maandag 6 februari 2023 maandag 13 februari 2023

Bid voor onze broers en zussen in de Here Jezus die 

verstoten zijn van andere geloofsgenoten en niet in 

vrijheid leven om hun geloof te delen. Bid voor 

organisaties die zich inzetten om hun bij te staan, dat 

Gods licht hun harten mag verlichten en bemoedigen om 

vol te houden.

Dank voor de voortgang van het werk wat er in Malawi 

door stichting Raise mag gebeuren. Bid voor de leiding 

en de teams die een verantwoording dragen in de Grace 

Farm projecten en het weeshuis. Mogen zij hun werk 

blijven doen in afhankelijkheid en verwachting van de 

Heilige Geest.

dinsdag 7 februari 2023 dinsdag 14 februari 2023

Morgen is er weer een speciale seniorenmiddag. Bid voor 

goede ontmoetingen en dat zij er ook voor elkaar mogen 

zijn. Bid ook voor alle chronisch zieken, weduwen en 

alleengaanden die op zulke middagen juist niet kunnen 

zijn.

Bid voor onze broeders en zusters die te maken hebben 

met psychische problemen en depressies. Bid dat zij 

uitkomst zullen zien en hulp willen aanvaarden. Bid voor 

de mensen met (schijnbaar) onverklaarbare 

ziekteverschijnselen.

woensdag 8 februari 2023 woensdag 15 februari 2023

Ook al is de onrust in Oekraïne nog steeds aanwezig kon 

een deel van de kinderen weer terug naar het weeshuis 

in Skwira. Bid voor veiligheid en vrede in de gemeente 

waar zij zich blijven inzetten om vluchtelingen te helpen.

We mogen God danken voor de vele activiteiten waar 

we elkaar doordeweeks ook mogen ontmoeten. Zowel 

op het kringenwerk, leeskringen als in het zingen met 

elkaar via Fox Vivenda en Spring. Mogen we in alle 

activiteiten Christus centraal zetten.

donderdag 9 februari 2023 donderdag 16 februari 2023

Vanavond mogen we bidden voor de consistorie 

vergadering met ouderlingen en bezoekbroeders. Mogen 

zij samen zich verbonden weten en open staan voor 

nieuwe stappen die gezet mogen worden en zich 

afhankelijk weten van het werk van de Heilige Geest. 

Bid voor het werk van Trans World Radio die zich 

inzetten om mensen te bereiken met het evangelie via 

de media. Door radioprogramma's kunnen mensen 

bereikt worden die anders onbereikbaar zijn. Voor God 

is niemand onbereikbaar, mogen zij zo bemoedigd 

worden.

vrijdag 10 februari 2023 vrijdag 17 februari 2023

Perron16 is een echt toevluchtsoord geworden waar 

mensen elkaar ontmoeten, goede contacten en 

gezelligheid vinden. Bid dat het team steeds weer 

opnieuw creatieve en positieve gespreksonderwerpen 

vind.

Bid voor echtparen die het moeilijk vinden om samen 

hun weg te vinden. Mogen zij hun zorg en worsteling bij 

de Here brengen en de juiste hulp vinden om hen te 

helpen Gods weg hierin te gaan. Bid voor de kinderen 

die hier vaak onder leiden. 

zaterdag 11 februari 2023 zaterdag 18 februari 2023

Bid voor onze jongeren die op zaterdagavonden vrienden 

zoeken om een gezellige avond te hebben met elkaar. 

Laten we bidden dat zij zich beseffen dat zij hun vragen 

en zorgen niet oplossen door dit weg te drinken maar 

juist God zullen zoeken.

Op zondagavond komt de groep bij elkaar die zich 

voorbereiden om hun geloof in de gemeente bekend te 

maken. Bid dat deze avonden heel waardevol mogen 

zijn en hen in diepere relatie met de Here zullen leiden.

8 januari 2023 t/m 18 februari 2023

Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 4 februari gebedspunten mailen naar:

magdahoogerbrugge@gmail.com

Gebedskalender

Hervormde Gemeente Voorthuizen

Bidden en danken 

voor en met elkaar


