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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



Maandag      1:  Bid en dank voor koning Willem-Alexander en zijn gezin, 
                          zijn verantwoordelijkheid. Een eenzame positie (“..maar 
                          niet alleen” schreef zijn overgrootmoeder Wilhelmina), 
                          kwetsbaar en soms ondankbaar.  Bid en dank ook voor.. 
                          (naam gemeentelid)
Dinsdag        2: De Tweede Kamerverkiezingen worden voorbereid en zijn 
                          in volle gang. Bid en dank hiervoor. We hebben de afgelopen
                          tijd in en aan de V.S. kunnen zien hoe het niet moet.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     3:  Bid voor wie rouwen. De wereld en de tijd gaan verder, het
                          verdriet blijft. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   4: Bid om de troost dat voor God allen in leven zijn en dat dit 
                          leven en deze dood niet het laatste zijn, maar het voorlaatste.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag         5: Wereldgebedsdag, de eerste vrijdag in maart. Honderd -
                          duizenden mensen in 173 landen door gebed verenigd en 
                          bemoedigd. Gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeen-
                          komsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God 
                          gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en 
                          dezelfde Schriftgedeelten (Mattheüs 7: 24-27) worden 
                          gelezen. Thema: rotsvast. Bid mee. 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 
                          voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   10:  Biddag voor gewas, arbeid en visserij. Achter onze technische
                          en financiële mogelijkheden staat de belofte van God, dat 
                          zaaiing en oogst niet zullen ophouden (Gen. 8:22). Bid dat 
                          wij in vertrouwen op Hem kunnen werken en leven. Ds. de
                          Roest gaat voor, ’s morgens in onze kerk en ,s avonds in de



                          Mozeskerk. Bid voor hem en voor de diensten. Bid en dank
                          ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  11: Bid voor alle pogingen om een vaccin te vinden tegen het 
                          Covid 19 virus. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       12: Bid voor het kabinet en parlement. In dagen van crisis moeten
                          belangrijke beslissingen worden genomen en besproken. 
                          Bid om een geest van samenwerking en wijsheid. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     13: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren in de druk 
                          van de tijd en de omstandigheden. Waar man en vrouw, ouders
                          en kinderen deze basis veiligheid in dankbaarheid kunnen 
                          vieren en gedenken. Soms kan het zwaar zijn als één van 
                          beide partners getroffen wordt door ziekte.  
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 n iet 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: Vandaag wordt gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen.
                          Dank voor onze democratie, bid voor de politieke partijen 
                          en de politici en ga zelf stemmen. Bid en dank ook voor.. 
Donderdag 18: Het sociale leven wordt ernstig geraakt. Jubilea, verjaardagen
                          kunnen niet groots gevierd worden, Maar ook het gewone 
                          bezoek aan (groot) ouders en (klein0 kinderen staat onder 
                          druk. Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       19:  Het kerkgemeentelijke leven heeft last van de RIVM maat-
                          regelen. Laten we bidden voor elkaar, laten we contact houden,
                          De telefoon, het internet, de kerkradio, de website zijn belangrijke
                          hulpmiddelen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag    20: De lente begint vandaag. De lente is een tijd van belofte. 
                          Bid dat het lente wordt in de wereld en de kerk. Gezang 753
                          zegt “Daar is het altijd lentetijd” de jaarlijkse lente hier is 
                          een verwijzing naar de eeuwige lente in Gods land van louter
                          licht. Dank hiervoor en vertrouw hierop. Bid en dank 
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:  Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers i.v.m. hun
                          werken door de week. Hun verantwoordelijkheid is de ver-
                          kondiging ook in het persoonlijke gesprek, het openen van 
                          de Bijbel, ook in de kleinste kring. Het gesprek van hart tot
                          hart, het gebed één op één., het bezoekje, zo maar of met 
                          reden. Veel van dit alles moet nu telefonisch. 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.. 
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: Morgen is het Palmzondag. Ook dit jaar  geen juichende 
                          vrolijke eredienst. Jezus kom a.h.w. in stilte Jeruzalem binnen.
                          En dáár gaat het om, dat Hij komt. Bid voor al die mensen 
                          die in stilte en eenzaamheid Palmpasen doornbrengen. Israël 
                            viert zijn Pesach, de uittocht uit Egypte. Bid voor deze 
                          lotsgemeenschap. 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: De stille of heilige of goede week begint met Heilige maandag.
                          Bedacht wordt dat Jezus de handelaars uit de tempel joeg. 
                          Bedenk wat je zelf op zou moeten ruimen in je leven.Begin
                          van de stille week. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      30: Heilige dinsdag. Jezus wijst op de huichelarij van Schrift-
                          geleerden en Farizeeers. Onderzoek grondig je zelf. Ben je 
                          eerlijk en integer. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag  31:   Heilige woensdag. Het Sanhedrin besluit Jezus te doden. 
                          Hij wordt gezalfd door Maria, Wijzen wij Jezus en zijn claim
                          op ons leven af of geven wij ons aan Hem over? Bid en 
                          dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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