
zondag 19 februari 2023 zondag 26 februari 2023 zondag 5 maart 2023 zondag 12 maart 2023

Dank voor de scholendiensten die weer plaats mochten 

vinden met als thema Ont-moeten! Dat we mochten 

ervaren dat de Here een bijzondere ontmoeting met ons 

zoekt. Mogen we ook dankbaar terugzien als die 

ontmoeting er ook was met de Here en met elkaar.

We danken de Here voor Zijn woord dat weer uit mocht 

gaan en de liederen die tot lof van Hem mochten 

klinken. Dat het woord en de muziek een eenheid mag 

zijn en ons hart in vuur en vlam zal zetten om Hem te 

volgen en te dienen.

Mogen we ons geroepen weten door de levende God 

die ons duidelijk zal maken welke weg Hij wil dat we 

zullen gaan. Bid dat we Hem zullen gehoorzamen en het 

oude leven achter ons laten en ons uitstrekken naar een 

nieuw leven met Hem. 

Laten we danken voor het volbrachte werk van de Here 

Jezus waardoor wij mogen uitzien naar Zijn 

wederkomst. Dat ons hart brandend mag zijn om Hem 

te ontmoeten. Onze toekomst ligt vast in eeuwigheid, 

wat een vooruitzicht! 

maandag 20 februari 2023 maandag 27 februari 2023 maandag 6 maart 2023 maandag 13 maart 2023

We vragen uw gebed voor de kringen als we dit seizoen 

ons buigen over de verschillende relaties en situaties 

waarin we kunnen verkeren. Bid om vertrouwen, 

wijsheid, begrip en liefde wanneer het hele kwetsbare 

onderwerpen zijn.

Bid voor de catechesaties, de Fllow Up en het clubwerk 

dat dit het geloof van de kinderen en jongeren mag 

verdiepen en dat zij een luisterend oor mogen vinden 

bij de leiding. Bid voor openheid en wijsheid wanneer er 

moeilijke vragen op hen afkomen. 

Morgen is er weer vrouwencontact waarin we ons met 

elkaar buigen over de Jacobus brief. Bid voor het team 

die zich hiervoor inzet en dat deze kostbare lessen 

geopende ogen en harten zal geven om zo vanuit Gods 

woord te willen leven. 

Wilt u bidden voor de teams voor Global Rise. Bid voor 

bescherming, gezondheid, voldoende werkers en 

kantoorruimte om het werk te kunnen doen. Bid dat 

wereldwijd veel harten geraakt mogen worden voor het 

evangelie. 

dinsdag 21 februari 2023 dinsdag 28 februari 2023 dinsdag 7 maart 2023 dinsdag 14 maart 2023

Vanavond staan we tijdens de gebedscursus stil bij het 

Onze Vader. Laten we bidden dat deze cursus ons dichter 

bij het Vaderhart van God mag brengen die ernaar 

verlangt om een intieme relatie met ons te hebben.

Gert en Alie de Wit zijn in Afrika om les te geven en 

vertaalconsulenten te bemoedigen. Bid voor goede 

contacten en ontmoetingen. Bid voor een veilige reis en 

vrede in Oost Congo. 

We danken voor de levenservaring van de ouderen in 

ons midden en laten we bidden, dat zij aan de volgende 

generatie vertellen van Gods trouw in hun leven. Bid 

ook dat de jongere generatie naar hen omziet.

Morgen zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bid dat 

wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen. Bid dat 

God waarheid geeft in de politiek en de juiste mensen 

op de juiste plaats zal neerzetten. 

woensdag 22 februari 2023 woensdag 1 maart 2023 woensdag 8 maart 2023 woensdag 15 maart 2023

Bid voor de werkgroep van de LHBTI-plus die zich inzet in 

onze gemeente. Bid dat we als gemeente juist de 

veelkleurigheid kunnen zien zodat een ieder zich veilig en 

welkom mag voelen. Bid voor hen die hiermee worstelen 

dat zij zich niet buitengesloten voelen maar een 

luisterend oor vinden om te kunnen delen.

Laten we bidden voor hen die bezig zijn met zware 

kuren en voor lichamelijk herstel, zodat zij de 

behandelingen vol kunnen houden. Voor hen, die 

weten, dat hun aardse tent spoedig afgebroken wordt, 

bidden wij, dat ze uit mogen zien naar de ontmoeting 

met hun Verlosser.

Biddag

Vandaag is het biddag waarin we stilstaan bij ons 

afhankelijkheid van God die de wasdom zal geven. Bid 

ook voor onze gemeenteleden die in de agrarische 

sector werken en met zoveel regels en beperkingen 

vanuit de overheid te maken krijgen. 

Bid voor allen die plannen hebben om te gaan trouwen. 

Dat zij door de Premarrige Course zich meer bewust 

zullen worden deze weg samen niet zonder God te 

kunnen gaan. Laat deze cursus een basis zijn voor het 

huwelijk in de bewustwording dat God de kern is van 

het samenzijn.

donderdag 23 februari 2023 donderdag 2 maart 2023 donderdag 9 maart 2023 donderdag 16 maart 2023

Bid voor de beroepen predikant dat hij de weg mag gaan 

die God hem aangeeft. Mag hij ook heel duidelijk ervaren 

wat Gods plan voor hem en zijn gezin mag zijn. Laten we 

biddend om hem heen staan dat de Heilige Geest hem 

mag leiden.

Laten we bidden voor gemeenteleden die zich vaak 

eenzaam en alleen voelen. Dat zij niet ervaren 

onbegrepen of buitengesloten te worden maar dat zij 

erbij horen. Mogen onze ogen open gaan vooral voor 

hen die aan huis gebonden zijn. 

Bid voor de situatie in Oekraïne die zorgelijk blijft, voor 

moed en kracht om vol te houden. Bid voor de 

bevolking en soldaten in hun emotionële lijden en 

uitputting in de leefomstandigheden. Bid ook voor de 

gemeente in Skwira die wil helpen waar mogelijk.

Vanavond komen de kerkenraden weer bij elkaar. Bid 

voor goede en opbouwende ontmoetingen. Mogen zij 

zich ook duidelijk geleid weten door de Heilige Geest in 

het plan wat God heeft met de gemeente.

vrijdag 24 februari 2023 vrijdag 3 maart 2023 vrijdag 10 maart 2023 vrijdag 17 maart 2023

We mogen bidden voor Simone die voor verlof in 

Nederland zal zijn. Bid voor voldoende rust in haar volle 

programma zodat zij zowel lichamelijk als geestelijk weer 

kan opladen. Bid ook voor het team in de Shelter en de 

zorg in het Transithuis.

Bid voor de interne strijd in Israël en in de politiek. Bid 

dat de gemeente in en buiten Israël zo zal getuigen dat 

zij naar God gaan zoeken en vragen. God bouwt 

Jeruzalem om hun Koning te gaan ontmoeten. Laten we 

blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Dank voor Christelijke boekenwinkel De Appelboom die 

in ons dorp zeker aan een behoefte voorziet en nu ook 

gezegend is met nieuwe opvolgers zodat het werk 

vanuit de winkel door mag gaan. Wilt u bidden voor 

extra vrijwilligers die mee willen helpen.

Bid voor predikanten, gezinnen en zustergemeentes in 

Roemenië dat zij kracht en inspiratie krijgen om hun 

gemeente dicht bij Gods Woord te houden. Bid voor de 

leefomstandigheden in dit land waar werkeloosheid 

hoog is en de kosten stijgen.

zaterdag 25 februari 2023 zaterdag 4 maart 2023 zaterdag 11 maart 2023 zaterdag 18 maart 2023

Bid om de jongeren die worstelen met hun identiteit en 

zoektocht in de relatie met elkaar en wie God voor hen 

wil zijn. Dank voor de jongeren en allen die zich inzetten 

om anderen te bemoedigen en ze op de Here Jezus te 

wijzen. 

Laten we danken voor de vele jonge kinderen die er elke 

zondag in de diensten zijn. Bid dat hun moment in de 

dienst en tijdens de bijbelklas hen bewust mag maken 

dat zij voor God belangrijk zijn en erbij horen. Bid ook 

voor de leiding. 

Laten we bidden voor onze tieners in de ontmoeting bij 

TIC, TIC+ en Youth Alpha. Dat zij met elkaar ook 

leerzame en gezellige avonden mogen doorbrengen. Bid 

ook voor de leiding dat zij een bewogen hart hebben 

voor onze tieners en voor hen een voorbeeld zijn. 

Bid voor de jongeren die zoeken naar Gods plan en de 

taak die Hij voor hen heeft voorbereid. Bid voor de 

belijdenisgroep in de groei die zij ervaren en steeds 

meer het verlangen voelen om kenbaar te maken de 

Here Jezus te willen volgen. 

   Jezus zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde… En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Mattheüs28 : 18B en 20



zondag 19 maart 2023 zondag 26 maart 2023

Vandaag mogen de kerken weer een speciale uitnodiging 

laten uitgaan voor hen die niet gewend zijn om naar de 

kerk te gaan. Mogen zijn God ontmoeten en mag het hun 

leven veranderen. Bid dat er vanuit de gastendienst een 

duidelijke uitnodiging mag gaan. 

Laten we God danken voor ouders die hun kinderen bij 

het doopvont brachten. 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 dat de 

ouders de doopbelofte voort mogen leven. 

maandag 20 maart 2023 maandag 27 maart 2023

Laten we blijven bidden voor de gelovigen in Noord 

Korea. Het wordt steeds heftiger in dit land om Christen 

te zijn. Open Doors zet zich ervoor in dat zij ook in dit 

land de strijd niet alleen hoeven te voeren. Laten we 

trouw zijn in onze gebeden voor de vervolgde kerken.

Bid voor de voortgang in het werk van Stichting Raise in 

Malawi. Bid dat de landbouwprojecten, de opvang en 

het onderwijs in het weeshuis velen mogen bereiken en 

bemoedigen. Bid voor inzicht en wijsheid voor de leiding 

en allen die een taak verrichten.

dinsdag 21 maart 2023 dinsdag 28 maart 2023

Bid voor de gebedscursus die deze avond weer bij elkaar 

komt rondom het thema het Onze Vader. Mogen we ons 

bewuster worden van het belang van het gebed voor 

onze Hemelse Vader en voor elkaar. Dat het samen bind 

en verwachting geeft.

Deze week is de ZOA collecte waarin we een bijdrage 

kunnen leveren in de zorg naar vluchtelingen. Bid voor 

de collectanten en voor goede gesprekken. Bid voor de 

organisatie dat zij wijsheid krijgen om op de juiste 

manier de gekregen middelen te besteden. 

woensdag 22 maart 2023 woensdag 29 maart 2023

Dank voor alle gezinnen, die pleegkinderen een veilige 

plek bieden. Bid, dat pleegouders wijsheid ontvangen om 

deze kinderen met hun rugzak goed te begeleiden en ook 

een goed thuis te zijn voor hun eigen kinderen. Bid ook 

voor eigen ouders van pleegkinderen.

We danken voor de mogelijkheden die er zijn voor 

mensen met een handicap om het leven eenvoudiger te 

maken. Laten we bidden dat de benodigde 

hulpmiddelen beschikbaar zijn om het leven te 

vereenvoudigen.

donderdag 23 maart 2023 donderdag 30 maart 2023

Vanavond komt het moderamen weer bij elkaar. Bid dat 

zij als dagelijks bestuur zich geleid mogen weten door de 

Heilige Geest waardoor zij de juiste planning en leiding 

kunnen geven aan de voortgang van de besluiten voor de 

kerkenraden. 

Bid voor het Christelijk onderwijs wat de kinderen 

mogen ontvangen op de scholen. Bid ook voor dit 

onderwijs op de openbare scholen en in landen als 

Peru. Dat de leerkrachten door het woord en hun leven 

de kinderen tot de Here Jezus mogen brengen. 

vrijdag 24 maart 2023 vrijdag 31 maart 2023

Bid voor de ouderen en zorgvragers die door alle 

knelpunten in de gezondheidszorg niet de hulp krijgen 

die ze nodig hebben. Bid ook voor alle mantelzorgers, dat 

zij kracht krijgen voor de extra taken die zij doen.

Perron16 is een bijzondere plek in ons dorp waar veel 

mensen een luisterend oor vinden en we hen die zich 

vaak alleen voelen mogen bemoedigen. Bid voor de 

gasten en de vrijwilligers om er voor elkaar te zijn. 

zaterdag 25 maart 2023 zaterdag 1 april 2023

Morgen is er weer een kinder sing-inn. Bid dat er ook 

kinderen mee mogen komen die niet bekend zijn met 

kerkgang. Dat het zowel voor de kinderen als voor de 

ouders een feest mag zijn om samen God groot te 

maken. 

Morgen staan we stil bij het afsluiten van het 

winterwerk. We mogen dankbaar terugkijken op al het 

werk wat heeft mogen gebeuren. Laten we bidden dat 

we ook na morgen trouw zullen zijn in het omzien naar 

elkaar. 

Bidden en danken 

voor en met elkaar

19 februari 2023 t/m 1 april 2023

Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 18 maart gebedspunten mailen naar:

magdahoogerbrugge@gmail.com

Gebedskalender

Hervormde Gemeente Voorthuizen


