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Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, 

die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten 
in Christus Jezus bewaren

Filip. 4: 6, 7

Paulus zegt: Ik dank God onophoudelijk voor u (allen) en noem u in
mijn gebeden. (Ef. 1:16). Probeer daarom, nu de gemeente onder 
de druk van de versplintering leeft, náást het gebed van de dag ook
iedere dag ook voor een telkens wisselend gemeentelid te bidden.



Maandag      1:  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag        2:. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     3:  Bid voor wie ongeneselijk en onherroepelijk ziek is. Wie 
                          mobiliteit is kwijt geraakt, wie aan huis, of aan bed of aan 
                          rolstoel gekluisterd is. Bid om kracht, om hoop, om 
                          vertrouwen, om het “nochtans..” van het geloof. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   4: Bid voor wie het beroep op zee ligt. Een goede vaart en 
                          een behouden thuiskomst. Bid en dank ook voor.. (naam 
                          gemeentelid)
Vrijdag         5: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren in de druk 
                          van de tijd en de omstandigheden. Waar in dankbaarheid kan
                          worden gevierd. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       6:  Bid voor de mensen in de vitale beroepen.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid).
Zondag         7: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      8:  Bid voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap
                          en een voorspoedige geboorte. Bid en dank ook voor.. 
                          (naam gemeentelid)
Dinsdag        9: Bid voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel.
                          De HEER is onze helmeester en wie daarvan een schaduw-
                          gestalte is verdient ons gebed en onze dankbaarheid. Zij 
                          zetten zich in en nemen risico voor ons. Bid en dank ook.
Woensdag   10:  Bid voor de mensen die het evangelie willen doorgeven, in 
                          de kerk, in de gezinnen, in de wereld. Bid en dank ook 
                          voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  11: De kerken en het kerkewerk lijken zich weer te kunnen 
                          herpakken. Maar juist in de winterperiode zijn griepvirussen
                          actief. Wat betekent dit voor ons? Bid om wijsheid. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       12: Bid voor het demissionaire kabinet en het parlement. In 
                          dagen van crisis moeten belangrijke beslissingen worden 
                          genomen en besproken. Bid om een geest van samenwerking,
                          goede wil en wijsheid. Bid en dank ook voor..
Zaterdag     13:  Veel contactmogelijkheden staan onder druk in deze periode,
                          maar we kunnen altijd bidden voor en houden van anderen,
                          dichtbij en veraf. Laten we dat ook doen.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)



Zondag       14:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis,
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    15:  Bid voor de gezinnen. We leven in een drukke en bedrukkende
                          tijd, mensen hebben veel verantwoordelijkheden. Dat ouders
                          en kinderen niet langs elkaar heen leven maar met elkaar 
                          en voor elkaar. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      16: Vanavond vergadert het moderamen bidt hiervoor. Bid en 
                          dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   17: Bid voor de slachtoffers en nabestaande van geweld, m.n. 
                          in ons eigen land. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 18: Bid voor je collega’s op het werk. Bid en dank ook voor.. 
                          (naam gemeentelid)
Vrijdag       19:  Bid voor de ouderen. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag    20: Morgen worden in de dienst de overledenen uit onze gemeente
                          voor de laatste keer voor het aangezicht van God en te 
                          midden van de gemeente genoemd. Christus Koning heet 
                          deze zondag omdat Hij Heer is over levenden en doden. 
                          Bid  voor wie rouwen en dank God voor wat onze overledenen
                          hebben betekend. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       21: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    22:  Bid voor uw buren, links en rechts en aan de overkant van 
                          de straat. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      23:  De kerkeraad komt via video-vergaderen  bij elkaar. Bid 
                          hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   24:  Dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Achter onze tech-
                          nische en financiële mogelijkheden staat de belofte van God,
                          dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden (Gen. 8:22). 
                          Maar het vanzelfsprekende is eraf. Economische en klima-
                          tologische belangen strijden soms met elkaar . Dank, dat 
                          wij in vertrouwen op Hem kunnen werken en leven. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  25:  Bid voor de kerken in de regio. Wij delen één dienst en één
                          verantwoordelijkheid. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       26: Bid voor wie eenzaam is. Bovenop de eenzaamheid die er 
                          toch al kan zijn is er de opgelegde i.v.m. de anti-covid 
                          maatregelen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)



Zaterdag    27: Bid voor de jongeren. In sommige dingen hebben zij het 
                          makkelijker dan ouderen, in ander veel moeilijker. Bedenk 
                          dat ook Jezus 12 jaar is geweest en daarmee Kind met de 
                          kinderen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       28: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    29: Israël viert Chanoeka, als herinnering aan de herinwijding 
                          van de Joodse tempel. Achtkaarsen worden aangestoken, 
                          elke dag één. Bid voor deze lotegemeenschap.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      30:  Bid voor de problematiek van de vluchtelingen. Voor henzelf,
                          voor de opvangcentra, voor de verantwoordelijken voor 
                          toelating en begeleiding g , die soms moeilijke beslissingen
                          moeten durven nemen. Bid en dank ook voor.. 
                          (naam gemeentelid)

December

Woensdag     1:  Bid voor wie het land dienen in land-, luchtmacht of marine.
                          Bid dat zij nooit tot geweld zullen worden opgeroepen tenzij
                          dan om de vrede en de veiligheid te bewaren. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   2: Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf.  Dank voor mogelijk-
                           heden van genezing en zorg. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag          3: Bid voor de en om ambtsdragers. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       4:  Bid voor de vredestichters in onze wereld. Voor de politici 
                          die zich niet laten meeslepen door het verbale en morele 
                          geweld van de leiders van de V.S., China, de Sovjet-Unie en
                           Noord-Korea. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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