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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.



Zaterdag       1:  Het nieuwe jaar is begonnen. Vertrouw uzelf, de mensen en
                          dingen die u lief zijn, maar ook al wie en al wat u moeilijk 
                          vindt, toe aan God, ook dit komende jaar.  Ook in dit jaar is
                          vertrouwen op God, liefde voor elkaar en medemenselijkheid
                          broodnodig. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag         2:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      3: Bid voor en met wie rouwen. Ieder van ons kent gemis. Dat
                          kan met de jaren wel anders worden, maar het wordt meestal
                          niet minder. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag        4:  Bid voor koning Willem-Alexander, voor zijn werk en voor
                          zijn gezin. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     5: Bid voor de ouderen in onze gemeente. Er is soms eenzaam-
                           heid, teleurstelling. Bid ook voor wie zorg aan hen verlenen,
                          familie en personeel in huis of instelling. 
Donderdag   6:  Bid en dank voor de artsen en het medisch personeel. Bid 
                          en dank ook voor.. (naam gemeentelid). 
Vrijdag         7: Soms lijkt het nieuwe jaar al heel snel weer op het net 
                          voorbijgegane. Bid voor wie met teleurstellingen moet 
                          leven. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       8: We zitten nog in de boostercampagne. Bid om een zegen 
                          hierover, maar ook voor ons land, dat niet een tweedeling 
                          zal ontstaan n.a.v. deze extra prik. Bid en dank ook voor.. 
Zondag         9: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    10:  Bid voor het onderwijzend personeel. Er is veel extra druk.
                          Niet alleen vanwege de inrichting van het werken, maar ook
                          door de druk die leerlingen ervaren door hun situatie en die
                          ze daardoor leggen op de docenten. Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag      11:  Bid voor koning Willem Alexander en koningin Maxima, 
                          zij zijn niet alleen gezinshoofd, maar ook staatshoofd, een 
                          verantwoordelijke, een hoge roeping, zowel maatschappelijk
                          – en daarin is het een eenzame – als persoonlijk , en daarin 
                          is het een door velen gedeelde.  Bid en dank ook voor.. 
Woensdag   12:  Bid voor alle artsen en het verzorgend personeel. Ze werken
                          onder extra  grote druk, naast de coronaproblematiek is er 
                          de “gewone” zorg. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
Donderdag 13: Bid voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap
                          en een voorspoedige geboorte.  Bid en dank ook voor.. 



Vrijdag       14: Bid voor de ouderen in onze gemeente. Bid en dank ook voor..
Zaterdag     15:  Bid wat uitgebreider dan gewoonlijk voor uw gezin.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       16: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    17:  Vanavond vergadert het moderamen. De kerkeraadsvergade-
                           ring wordt voorbereid. Bid hiervoor. Bid en dank ook voor..
Dinsdag      18:  In deze twee weken is er de actie kerkbalans 2022. Bid en 
                          geef hiervoor, opdat het evangelie ook institutioneel kan 
                          worden doorgegeven. Een gemeenschap zonder kerk is een
                          gemeenschap zonder kloppend hart. Dwars tegen alle drukte
                          en druk in, is er de zondagse eredienst en het doordeweekse
                          pastoraat en diaconaat. Bid en dank ook voor.. 
Woensdag   19: Bid voor de kerkeraad. Besluiten moeten worden genomen,
                          beleid gemaakt, maar vooral ruimte voor Jezus en zijn heil.
                          Nieuwe ambtsdragers blijven nodig. God leidt zijn gemeente
                          door de tijd.  Bid en dank voor wie  deze verantwoordelijkheid 
                             op zich nemen.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  20: Bid vanwege de haat van de militante islam tegen christenen
                          en joden. Bid voor de politici wereldwijd,  die een antwoord
                          moeten zoeken op het gevaar van het terrorisme. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       21:  Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers. Als herders
                          en leraars, verantwoordelijk voor de verkondiging en voor 
                          het bezoek, staan velen onder grote tijdsdruk. Bid en dank 
Zaterdag     22: Gemeentemiddag om 14.30 u.  Digitaal uitgezonden via 
                          Kerkdienstgemist.nl. Met een speciaal middagprogramma. 
                          Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid). 
                          Morgen zullen Wilco Blaak en Anneke Lemsom in het ambt
                          worden bevestigd, resp. als (jeugd)ouderling en ouderling-
                          scriba. Bid ven dank voor hen en bid voor hun dienst. 
Zondag       23: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    24:  Sommigen worden heel oud. Dat is vreugdevol, maar soms
                          ook tragisch: vrienden, maar zelfs ook kinderen worden 
                          overleefd. Dank voor wie lang bij ons is, en bid voor hen. 
Dinsdag      25: Bid “Maranatha, Heer kom haastiglijk”, om de Wederkomst
                          van Jezus. De wereld is in chaos, opstand, zonde en nood. 
                          Voor het eeuwig herstel van alle dingen is Jezus’ komst het 
                          enige antwoord. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)



Woensdag   26:  Bid en dank voor gemeenschappen als die van bijv. Taizé, 
                          waar jongeren uit de hele wereld elkaar ontmoeten, met elkaar
                          spreken, bidden en vieren. Bid en dank ook voor..
Donderdag 27: Vandaag is de internationale herdenkingsdag van de Holocaust.
                          Bid voor de slachtoffers en nabestaanden, bid ook, dat dit 
                          zich niet zal herhalen. En Bid en dank voor.. 
Vrijdag       28: Bid voor organisaties als Atlantic Bridge, Youth for Christ, 
                          de MAF etc. die zich bezighouden met de verkondiging in 
                          woord en daad van Jezus Christus in deze wereld, die niet 
                          een Godvriendelijke is. Bid en dank ook voor.. 
Zaterdag     29: Bid voor wie gevangen zitten of zich gevangen voelt, letterlijk,
                          maar ook figuurlijk, in de omstandigheden in eigen karakter,
                          in huwelijk, in verantwoordelijkheden. Bid en dank ook 
                          voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       30:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    31: Vandaag verjaart prinses Beatrix. In haar regeerperiode, maar
                          ook in haar persoonlijk leven  heeft ze veel meegemaakt. 
                          Bid en dank voor haar. Bid en dank ook voor.. 
februari
Dinsdag        1: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren. Waar mensen
                          tijd hebben geekregen en gebruikt om de liefde te bestendigen
                          en te verdiepen. Bid voor onze gemeente.  Bid en dank ook
                          voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     2: Bid voor wie rouwen.  Met de tijd wordt het gemis wel vaak
                          anders, maar meestal niet minder. Bid en dank ook voor.. 
Donderdag   3:  Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf.  Dank voor mogelijk-
                           heden van genezing en zorg. Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag          4: Bid voor de problematiek van de vluchtelingen. Hun nood 
                          en onze verantwoordelijkheid. Wat kunnen we wel en wat 
                          niet doen.  Waar ligt de grens ook van onze mogelijkheden.
                          Bid dat de mensensmokkelaars gestopt zullen worden en 
                          dat niet talloze vluchtelingen in slavernij of prostitutie terecht
                          komen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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