Di.1 Gebed voor onze predikant om Gods
zegen, kracht en inspiratie voor het nieuwe
seizoen. Dank voor al zijn inzet voor de
gemeente.
Wo.2 Bid voor Israël in deze ‘dagen van
inkeer’ die tot en met 8 oktober duren. Bid om
geestelijke vernieuwing, en dat de kennis van
de Here elk huis in Israël binnenkomt:
“Machtigen vervolgen mij zonder reden, maar
alleen voor Uw woord huivert mijn hart. Ik
schep vreugde in Uw belofte…” (Ps. 119:161,
162)
Do.3 Dank voor alle activiteiten die door
diverse organisaties (ook in onze stad)
georganiseerd worden om eenzaamheid
onder ouderen tegen te gaan.
Vr.4 Wilt u bidden voor de start van het
clubwerk en om een open hart bij de jongeren
die weer naar catechisatie en club gaan.
Za.5 Wereldwijd zien we in veel landen
gevolgen van de klimaatverandering en juist
bij kerken mogen we bewustwording
verwachten rondom zorg voor het milieu (de
schepping). De GZB is gestart met
bijbelstudies over zorg voor de schepping,
maar ook met echte acties zoals bomen
planten,
voedselverspilling
tegengaan,
natuurherstel en meer. Wilt u bidden dat bij
christenen wereldwijd, inclusief bij onszelf, het
besef mag komen dat wij juist mogen zorgen
voor de schepping.
Zo.6 Vandaag is het Israëlzondag. Dank voor
de verbondenheid van de kerk met Israël,
Gods verbondsvolk.

Ma.7 Bid voor Jemen en de kleine kwetsbare
christelijke gemeente, die getuigt, ondanks
alles, in woord en daad.

Ma.14 Wilt u bidden voor de tieners als ze
gespannen zijn voor de eerste toetsweken op
school.

Di.8 Op deze dag van de duurzaamheid willen
we bidden dat God ons wijsheid en inzicht
geeft om op verantwoorde manier met Zijn
schepping om te gaan.

Di.15 Wilt u danken en bidden voor de
seniorenkring die morgenmiddag weer
samenkomt.

Wo.9 Bid om Gods bovennatuurlijke
bescherming over alle grenzen van Israël en
over alle veiligheidsmensen, speciaal tijdens
deze 7de maand Tishri van feestdagen
(‘dagen van inkeer’, Grote Verzoendag: 9
oktober en Loofhuttenfeest: 14 - 21 oktober).

Wo.16 Bid voor de gasten van de ‘Open
maaltijd’ die we vanavond weer mogen
verwelkomen. Dank voor dit mooie stukje
werk in Gods koninkrijk.
Do.17 Wilt u bidden voor hen die in de
weekbrief en/ de voorbede genoemd zijn.

Do.10 Geef dat wij voor al onze broeders en
zusters, ongeacht geaardheid, kleur of ras,
een veilige kerk mogen zijn.

Vr.18 Christenen in Syrië worstelen met de
vraag: blijven we in ons verscheurde land of
vertrekken we ook. Bid voor hen!

Vr.11 Wilt u bidden om inspiratie en energie
voor alle vrijwilligers die om onze jeugd heen
staan.

Za.19 Morgen is de collecte voor het
werelddiaconaatsproject. Wilt u bidden voor
het werk onder Syrische vluchtelingen in
kampen Jordanië en Libanon.

Za.12. De twee doelen die door de Diaconale
Najaarscollecte gesteund worden zijn:
Parentshouses (tijdelijke woonruimte voor
ouders
en
kinderen
in
een
echtscheidingssituatie) en de Gehandicapten
Sport Vereniging. Bid voor hen die hiermee
geholpen worden.
Zo.13 Dank dat we als gemeente samen
mogen komen. Bid om verlangen om als
gemeente samen te komen en ons te laten
toerusten om als christen in deze wereld te
staan.

Zo.20 Dank dat het Woord weer verkondigd
wordt, in onze gemeente, in Amersfoort en
vele plaatsen in deze wereld.
Ma.21 Wilt u bidden voor onze kerkenraad en
predikant, voor wijsheid, geloof en bezieling
om goede keuzes voor onze gemeente te
maken.

Di.22 Dank dat Israël ‘drijft op de golven van
de profetie’ en daarom een baken van hoop is
voor Gods toekomst van verzoening, vrede en
gerechtigheid! Bid dat de wereldwijde kerk
God zal blijven aanroepen dat Israël tot zijn
bestemming in de Messias komt!
Wo.23 In oktober gaat Erika namens de GZB
op bezoek bij Centro Shalom om te bespreken
hoe ze de komende jaren verder kunnen. De
steun uit Nederland zal de komende jaren
afgebouwd worden naar 0 en voor Centro
Shalom is juist het werven van fondsen heel
moeilijk. Bid dat Erika samen met het bestuur
van Centro Shalom een goede oplossing
vindt, maar vooral dat ze zich kunnen blijven
richten op het ondersteunen van de patiënten
en niet op het werven van geld.
Do.24 Wilt u bidden voor Riek en Peter die
uitgezonden zijn naar Centraal Azië. Bid voor
moed, kracht en vertrouwen als zij daar aan
hun taak beginnen.

Ma.28 Dank voor het mooie werk dat in
Spangen gebeurd. Wilt u blijven bidden voor
deze gemeente en voor de wijkpastor Nico
van Splunter.

Gebedskalender

Di.29 Morgenmiddag is de ouderenmiddag.
Wilt u bidden voor een gezellig samenzijn van
onze oudere broeders en zusters.
Wo.30 Gebed voor de mensen in de wijk, dat
er iets in hen losgemaakt wordt waardoor ze
nieuwsgierig worden naar het Evangelie.
Do.31 Wilt u blijven bidden voor Centro
Shalom
in
Mexico.
Nu
er
geen
zendingswerkers meer zijn krijgen ze veel
minder aandacht en is het moeilijker om de
financiële steun rond te krijgen, ook omdat de
lokale kerk het nog steeds niet heel belangrijk
vindt. Wilt u bidden dat juist lokale kerken
biddend om het centrum heen staan en dat ze
toch ook financieel het centrum zullen
ondersteunen.

Vr.25 Bid voor bescherming van kleine
Koptisch christelijke gemeenschappen in
Egypte. Zij zijn kerk, maar vaak zonder
herder/priester.
Za.26 Wilt u bidden voor de gemeentekringen
die weer gestart zijn. Laat het een plek zijn
waar Gods Woord spreekt en we elkaar
mogen opbouwen in het geloof.
Zo.27 Dank voor het evangelie van bevrijding
en verlossing dat we vandaag weer mogen
horen. Bid dat het ons mag aanraken en in
beweging brengt.
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