Do.1 Wilt u bidden voor hen die,
onvrijwillig, geen werk hebben.
Vr.2 Vanavond komen onze kinderen en
tieners weer naar hun clubs. Bid voor een
gezellige en leuke avond voor alle
kinderen, geen uitgezonderd.
Za.3 Vanavond is er weer Running
Dinner. Dank dat we elkaar als
gemeenteleden zo kunnen ontmoeten en
leren kennen. Bid voor mooie en
opbouwende ontmoetingen.

Do.8 Bid voor de voedselactie van
Dorcus. Bid dat mensen die deze
pakketten ontvangen hiermee geholpen
worden en hierin iets zien van Gods zorg
voor hen.

Wo.14 Bid om wijsheid en afhankelijkheid
van God voor Israëls regerings- en
militaire leiders hoe in de ontvlambare
Midden-Oosterse situatie het beste te
zoeken voor land en volk.

Vr.9 Wilt u bidden voor de pastorale zorg
onder gevangenen. Bid dat zij Jezus
mogen zien en bevrijd worden uit banden
van o.a. boosheid, verslaving, hebzucht
en gevolgen van het opgroeien zonder
liefde en geborgenheid.

Do.15 Dank voor de mensen om ons heen
waardoor we bemoedigd worden omdat
ze van Jezus getuigen.
Vr.16 Wilt u bidden voor mensen die de
eindjes met geen mogelijkheid aan elkaar
kunnen knopen.

Zo.4 Dank voor de diensten van deze
zondag. Bid ook voor de tieners en de
leiding van de basiscatechese.

Za.10 Vandaag is het de dag van de
Mantelzorg. Bid voor hen die zorg geven,
bid voor energie en liefde voor hun - vaak
zware - taak. Bid ook voor hen die de zorg
nodig hebben.

Za.17 Bid dat we tevreden zijn met wat
God ons toedeelt en niet meer willen
hebben dan dat en dat we Hem er
dankbaar voor kunnen en willen zijn.

Ma.5 Wilt u bidden voor onze
zustergemeente in Demecser en voor het
werk van Peter en Maria Bodnar. Bid ook
dat zij een manier vinden om jongeren te
bereiken, zodat deze de weg naar kerk en
geloof (terug)vinden.

Zo.11 Vandaag zijn we getuigen van het
sacrament van de Doop. Dank God dat Hij
zo Zijn trouw laat zien en bid voor een
zegen voor de dopelingen en ouders.

Zo.18 Dank dat het Woord verkondigd
wordt en dat de Heilige Geest ons wil
aanraken en bid dat het ons in beweging
brengt.

Di.6 Vier Christenen in Algerije staan
vandaag terecht op verdenking van "het
bekeren van een Moslim". Sta ze bij door
uw gebed vandaag.

Ma.12 Met de vrijlating van voorganger
Andrew
Brunson
uit
Turkse
gevangenschap, wordt de situatie van
Christenen onder het regime Erdogan niet
rooskleuriger. Bid de kerk van Turkije
vrede en standvastigheid toe.

Ma.19 Bid voor de leden van de
kerkenraad. Bid om wijsheid en dat zij zich
laten leiden door de Heilige Geest.

Wo.7 Vandaag is het dankdag. Dank God
voor al het goede dat we uit Zijn hand
mochten ontvangen.

Di.13 Bid voor contacten die diverse
gemeenteleden
hebben
met
vluchtelingen, dat ze door deze
gemeenteleden heen iets zullen ervaren
van de vrede van Christus.

Di.20 Bid voor broeders en zusters die niet
meer in staat zijn om de diensten bij te
wonen. Bid dat zij toch de verbondenheid
met de gemeente ervaren.

Wo.21 Dank voor de gemeenschap van
de Open Maaltijd. Het is bijzonder hoe
trouw deze mensen zijn en hoe er naar
elkaar omgezien wordt. Bid dat het
evangelie ruimte krijgt in hun leven.

Di.27 Morgenavond is een thema-avond
van de commissie Kerk & Israël. Bid voor
een goede en inspirerende avond, waarin
mensen de verbondenheid met het
Joodse volk ervaren.

Do.22 Bid om alertheid en Gods
bescherming voor de IDF aan de grens
met Gaza, waar nog steeds massaal met
brandbommen en handgranaten gegooid
wordt om door het veiligheidshek heen te
breken. Dank en bid voor de gelovigen in
Gaza, dat ze Gods aanwezigheid zullen
ervaren.

Wo.28 Bid dat God zijn eigen naam zal
heiligen, losmaken uit alle constructies
waarin wij hem vangen, om op een nieuwe
wijze tot ons te spreken.

Vr.23 Bid voor onze buren dat het licht van
het Evangelie voor hen zal gaan stralen.
Za.24 Dank voor de gemeenschap van
Geloven in Spangen en dank voor de
voortgang van het evangelie in deze wijk
waar 50 jaar geleden de laatste kerk haar
deuren sloot. God is iets nieuws
begonnen!
Zo.25 Dank voor de samenkomsten op
deze zondag. Bid dat we ons laten voeden
door Gods Woord en opgebouwd worden.
Ma.26 Dank voor de broeders en zusters
in de gemeente. Bid dat we oog, oor en
hart voor elkaar hebben.

Gebedskalender

Do.29 Christenvrouwen in het MiddenOosten hebben verbondenheid in uw
gebed hard nodig. Als vrouw zijn ze extra
kwetsbaar in hun volgen van Jezus. Bid
voor hun bescherming, voor moed en
geloof, dat de Heiland die ze zijn gaan
volgen, hen inderdaad door diepe dalen
zal leiden (Psalm 23).
Vr.30 Israël is een zesde jaar van droogte
ingegaan en het Meer van Galilea zakt
steeds verder. Bid om aanhoudende
regens in de komende herfst, winter en
voorjaar.
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