Di.1 Op deze eerste dag van 2019 mogen
we samenkomen en God en elkaar
ontmoeten. Bid om een zegen voor ieder
persoonlijk, voor onze gemeente en kerk.

Ma.7 Bid dat jongeren in de kerk in zullen
zien dat het in de Bijbel, in de preek en de
kerk ook over hen gaat en dat zij zich
persoonlijk aangesproken zullen weten.

Wo.2 Bid voor mensen die met Kerst voor
het eerst of na lange tijd het Evangelie
hebben gehoord. Bid dat zij daar nog eens
aan terugdenken en het hen in beweging
brengt.

Di.8 Wilt u bidden dat we meer en meer
beseffen
wat
het
betekent
om
rentemeester van de schepping te zijn en
dat we dit omzetten in daden.

Di.15 De kerk in Syrië kampt met diepe
trauma's. Bid voor de counselors, de
priesters en voorgangers die op hun post
bleven en voor heling van diepe wonden.
Dank God ook voor een groep jonge
christenen die ervoor hebben gekozen in
Syrië te blijven, omdat ze zich geroepen
weten om te dienen.

Do.3 Dank God voor onze predikant en
bid dat God hem, samen met zijn vrouw,
kracht en liefde wil schenken door Zijn
Heilige Geest.

Wo.9 Dank God aan het begin van het
nieuwe jaar dat Zijn keuze voor Israël
geen keuze is tegen andere volken. God
heeft Abraham uitverkoren om tot zegen
te zijn voor alle volken.

Wo.16 Vanavond ontvangen we weer de
gasten voor de Open maaltijd in de kerk.
Wilt u bidden voor goede contacten en
gesprekken om met deze mensen uit de
wijk en wijdere omgeving de liefde van
Christus te delen.

Vr.4 Wilt u bidden voor het straat/daklozenpastoraat. Bid dat het mensen
mag bereiken en hun leven erdoor
veranderd wordt.

Do.10 Bid om moed en hoop voor mensen
in je omgeving die opzien tegen wat dit
nieuwe jaar gaat brengen vanwege
eenzaamheid, ziekte of ouderdom.

Do.17 Wilt u bidden voor mensen die
worstelen met ongeloof in zichzelf; dat zij
zich
met
hun
ongeloof
zullen
toevertrouwen aan de Heer.

Za.5 Christenen in Gaza hebben tot hun
grote verdriet afgelopen Kerst geen
toestemming gekregen om Jezus'
geboorte te vieren in Bethlehem met hun
familie. Hun isolement roept om uw
gebed!

Vr.11
Wilt
u
bidden
voor
de
geloofsgemeenschap van Spangen, dat
zij het licht van Christus mogen doorgeven
in de Rotterdamse wijk.

Vr.18 Dank voor het diaconale inloopwerk
en wilt u met name bidden voor de
diaconale inloophuizen in het centrum en
in Schothorst.

Za.12 Wilt u bidden voor stadgenoten die
op of onder de armoedegrens leven.
Zo.13 Dank voor de zondag waarin we tot
rust mogen komen en ons laten voeden
met woorden van leven en genade. Bid
om gezegende diensten.

Za.19 Bid om wijsheid, moed en
vertrouwen op God voor alle Israëlische
leiders, politieke en militaire, hoe om te
gaan met de toename van terreur en
oorlogsdreiging. Dank voor Psalm 121:
'Zie, de Bewaarder van Israël zal niet
sluimeren of slapen.' (vers 4)

Ma.14 Dank dat Christus wederkomst
iedere dag dichterbij komt. Bid om
verlangen naar Zijn komst.

Zo.20 Dank voor broeders en zusters met
wie wij samen mogen ontdekken wie
Christus voor ons is.

Zo.6 Op deze eerste zondag van dit jaar
komen we samen om de Koning van de
Kerk te loven en te prijzen en Zijn woorden
te horen. Bid voor gezegende diensten en
ontmoetingen.

Ma.21 Dank voor de nieuwe ingangen die
ds. Diederiek van Loo als Stadsdominee
heeft in de Amersfoortse samenleving om
het christelijk geloof te delen. Bid om
zegen op het werk van haar en haar
begeleidingsteam.
Di.22 Honderden christenen zijn de
afgelopen maanden rond Kerst in Iran
opgepakt. Wees bij hen in hun cel door uw
intensive gebed! Zij hebben u nu nodig.
Wo.23 Deze week is het gebedsweek in
Nederland. Dank voor de vele christenen
die samenkomen en in vrijheid met elkaar
bidden voor noden in de wereld.
Do.24 Wilt u bidden voor hen die op de
weekbrief en/ of in de voorbede genoemd
zijn.
Vr.25 Wilt u bidden voor onze tieners die
soms zo zoekend zijn.
Za.26 Morgen is het Internationale
Holocaust herdenkingsdag. Het is
precies75
jaar
geleden
dat
het
vernietigingskamp
Auschwitz-Birkenau
bevrijd werd. De overlevenden van de
Holocaust dragen nog steeds de littekens.
Bid vandaag speciaal voor hen: om troost,
rust en de vrede van God in de Messias.

Zo.27 Vandaag worden we weer
uitgenodigd aan de tafel van de Heer.
Dank dat we in deze maaltijd iets van Zijn
grote en onvoorwaardelijke liefde voor ons
mogen zien en ervaren.

Gebedskalender

Ma.28 Wilt u bidden voor onze
kerkenraad, om wijsheid en kracht en dat
zij zich geleid voelen door de Heilige
Geest bij het nemen van beslissingen en
het maken van keuzes.
Di.29 Honderden Druzen zijn tot geloof
gekomen! Dank God voor wat er gaande
is onder deze bevolkingsgroep.
Wo.30 Dank voor het vele werk dat er in
de gemeente door vrijwilligers met zoveel
liefde wordt gedaan.
Do.31 Bid voor gemeenteleden die zich
inzetten voor jongeren dat zij de Geest
zullen ontvangen die woorden geeft om te
spreken.
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