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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.



Donderdag  22: Bid voor de zieken. Noem de namen van allen die in je eigen
Oktober             omgeving  ziek zijn.  Bid ook voor de artsen en vraag om 
                          een zegen over de gekozen behandelmethode en genees-
                          middelen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       23: Bid voor koning Willem-Alexander en zijn gezin. Maar ook
                          voor zijn rol en verantwoordelijkheid in de politiek. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     24: Bid voor de stervenden. Zoals wij dat zondag doen in het 
                          vertrouwen dat ogen hier gesloten en handen hier losgelaten
                          bij God weer worden geopend en vastgehouden. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       25: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    26: Bid voor wie rouwen. Iemand moeten missen went nooit 
                          helemaal, zelfs als een overlijden te verwachten is of een 
                          uitkomst bij een pijnlijk en uitzichtloos sterfbed. Een mens 
                          verdient onze rouw ook, want hij of zij heeft iets voor ons 
                          betekend. Rouwen kent ook een element van eenzaamheid.
                          Ons gebed deelt daarin en steunt. Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag      27: Vanavond vergadert de kerkeraad.  Bid  en dank voor alle 
                          ambtsdragers en vrijwilligers. Bid en dank ook voor.. 
Woensdag   28:  Bid en dank (en vertrouw) voor de eigen gemeente. Iedere 
                          gelovige is een levend wonder, want geloven in Jezus is 
                          geen menselijke mogelijkheid maar een Goddelijk geschenk.
                          Daarom geldt iedere zondag: “Het is vol wond’ren om u 
                          heen.” (gez. 655) Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 29: Bid voor Israël Dat het veilig zal kunnen wonen, dat het zijn
                          Messias zal (h)erkennen in Jezus Christus. Bid en dank ook voor..
Vrijdag       30: Bid voor de jongeren in kerk en maatschappij. Er liggen vele
                          mogelijkheden, maar er zij ook moeilijkheden.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     31: Hervormingsdag.  In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 
                          stellingen aan de kapeldeur in Wittenberg. De afgelopen 
                          maanden werd de liturgie en werden de lezingen en gebeden
                          in onze kerk gestempeld door de Lutherse Kerk. Een tegelijk
                          zelfstandige wereldwijde Kerk en onderdeel aan de PKN. 
                          Bid en dank voor gedeeld geloof, gedeeld gebed, ook in de 
                          tijd, wanneer wij ons spiegelen aan en deelnemen in de 
                          gebeden van anderen en eerderen. Bid en dank ook voor.. 
Zondag         1: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
November         bid het “Onze Vader..”
Maandag      2: Bid voor studenten, scholieren en leerkrachte. Onderwijzen
                          en leren is zwaar in deze tijd. Een grote belasting zowel voor
                          wie onderwijs geeft als voor wie het ontvangt. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag        3:  Bid voor alle benadeelden door de corona-maatregelen. 
                          Financieel, sociaal, psuchisch en medisch. Bid voor de artsen



                          en het medisch en verzorgend personeel . Bid en dank voor
                          thuis- en kraamzorg. Zij werken onder grote druk. Dit alles
                          is een groot goed en een grote verantwoordelijkheid.
                         Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     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., de Sovjet-Unie en 
                          Noord-Korea. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   5:  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)
Vrijdag         6:  Bid voor de vertwijfelde mensen, voor wie wakker ligt in 
                          de nacht en opziet tegen de morgen, voor wie alle hoop 
                          verloren heeft. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       7:  Dank voor huwelijk die hebben kunnen duren.  Bid en 
                          dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag         8:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      9: Bid voor het Palestijnse volk, dat vermalen in door de politiek
                          van Israël en landen in het Midden-Oosten, dat in de steek 
                          wordt gelaten door zijn eigen leiders, lijdt onder tweedracht
                          en een wereld die wegkijkt. Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag      10: Bid voor wie het moeilijk vindt om (te blijven) geloven. 
                          Waar de druk van de omstandigheden of de “droogte” van 
                          het geestelijk leven het geloof dreigt te verstikken. Geloof 
                          in Gods beloften en om nieuwe hoop. Bid en dank ook voor..
                          (naam gemeentelid)
Woensdag   11: Dank God voor de gaven, die Hij ons dagelijks schenkt, het
                          dagelijks brood, het warme bed, de kleine en de grotere 
                          dingen.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 12: Bid voor wie het je moeilijk maakt en met wie je moeite 
                          hebt. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       13: Bid voor de mensen in huwelijken en relaties die onder de 
                          druk van tijd en omstandigheden zijn bezweken. Er is verdriet,
                          schuld, oorzaak, reden, maar daarbovenuit is er de onbe-
                          twijfelbare vergeving, heling en belofte van God. Opstandings-
                             kracht ook uit een diepe val is ons beloofd en geschonken 
                          in Jezus Christus. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     14: Dank God, dat wij zijn kinderen mogen zijn. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       15: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    16:  Bid en dank voor de artsen en het medisch en verzorgend 
                          personeel. Bij  zo’n uitbraak als die van het Coronavirus 
                          beseffen we weer het belang ervan en dat gezondheid niet 
                          vanzelfsprekend is. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)



Dinsdag      17:  Bid om kracht om staande te blijven, om vertrouwen, om 
                          geloofsmoed en geloofsvreugde. Bid en dank ook voor.. 
Woensdag   18:  Bid en dank voor de vele evangeliebewegingen,  Youth for 
                          Christ, de Navigators, De Doorbrekers etc. Juist waar wij 
                          en bij wie als gevestigde kerken soms moeilijk of niet kunnen
                          komen doen zij hun zegenrijk werk. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  19: Bid voor onze broeders en zusters, voor de Kerk in verdrukking,
                          maar ook voor de Kerk in de versuffing, voor de groeiende 
                          Kerk wereldwijd en de krimpende in Europa en de V.S. Bid
                          en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       20: Bid voor de eenzamen en teleurgestelden. Bid en dank ook voor..
Zaterdag     21: 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. I,v.m met de coronamaatregelen zal de dienst er 
                          anders uitzien, maar de herinnering blijven. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       22: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    23: Bid voor wie gevangen zit. Letterlijk of in de wereld van werk,
                          kerk en gezin.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      24: Bid voor ouders en hun verantwoordelijkheid voor de kinderen.
                          Bid ook voor hen die zich zorgen maken. Bid en dank ook voor.. 
Woensdag   25: Dankdag 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.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  26: Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       27: Bid voor de media. In een tijd waarin ze door sommigen 
                          ervan beschuldigd worden “fake” te zijn, “vals” of “links” 
                          is het des te belangrijker dat er een betrouwbare onafhanke
                           -lijke pers is. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     28: Bid voor hen, van wie het beroep op zee en op de weg ligt. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       29: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    30:  Dank voor dat, waarvoor je vandaag (als je dit avondgebeds-
                           kalender) of gisteren (wanner je dit als morgengebedskalender
                          gebruikt) kunt danken: vriendschap, verrassing, blijdschap etc.
                          Ook in het kleine-van-alledag is God nabij. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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