Ma.1
Laten
wij
bidden
voor
de
gemeentegesprekken. Dat het heilzaam zal
zijn om terug te blikken op wat gebeurd is en
dat het zal helpen om ons opnieuw als
gemeente aan elkaar te verbinden.
Di.2 Morgen is de dankdagcollecte voor Bible
League:
in
vele
landen
wereldwijd
ondersteunt de Bible League plaatselijke
gemeenten en voorgangers met bijbels en
bijbelstudiemateriaal. Graag dankzegging
voor dit zegenrijke werk.
Wo.3 Vandaag is het dankdag. Wij willen God
danken dat we weer als gemeente samen
kunnen komen en danken voor het goede dat
ons ten deel is gevallen en wij hopen ook te
kunnen danken door alle moeite heen.
Do.4 Wilt u bidden voor de verkiezingen voor
leden van de kerkenraad. Bid voor hen die
genoemd zijn en worstelen met de beslissing.
Vr.5 Laten wij bidden dat er geen vierde golf
met coronabesmettingen komt. Bid om
bescherming en dat de gestarte activiteiten
ook echt door kunnen blijven gaan.
Za.6 God, U hoort de dreigingen van de
Iraanse leiders om Israël te vernietigen. Maak
Uzelf bekend aan die leiders, zodat zij zullen
weten dat de ‘God van Israël’ God is, Die
gezocht en aangeroepen wil worden tot
behoud.
Zo.7 Dank dat we vandaag als gemeente
weer samen mogen komen en dat we mogen
groeien in geloof en liefde en meer en meer
gaan uitzien naar Jezus’ terugkomst.

Ma.8 Dank met Riek en Peter dat het werven
van personeel bijna is afgerond, dat er
voldoende personeel is en er dus gestart kan
worden met het opnemen van patiënten! Dank
ook dat de Covidsituatie stabiel lijkt te blijven.
Peter en Riek zijn gezond. Ze vinden het fijn
om nu weer af en toe wat (familie) bezoek te
kunnen ontvangen.
Di.9 Laten we bidden voor de schepping. Dat
ze niet ten onder zal gaan aan de manier
waarop wij leven. Dat we de moed zullen
ontvangen om ons te bekeren en eenvoudig
te leven.
Wo.10 Vandaag is het de dag van de
mantelzorg. We bidden voor hen die voor
verzorging afhankelijk zijn van anderen en
danken God voor de mantelzorgers die (vaak
achter de schermen) zo’n belangrijke rol
vervullen. We bidden hen kracht toe en
volharding in dat goede werk.
Do.11 Wilt u bidden dat er nu toch een nieuwe
regering komt en dat een christelijk geluid niet
zal ontbreken.
Vr.12 Dank voor de clubs die vanavond weer
samenkomen. Bid voor mooie gesprekken en
dat iedereen zich hier thuis mag voelen en
gezien is.
Za.13 In deze winterperiode, met stijgende
energiekosten, nemen ook de financiële
zorgen van veel stadsgenoten weer toe.
Graag uw gebed om steun en nabijheid, ook
voor het werk van de diaconie voor deze
stadsgenoten.

Zo.14 Dank dat we vandaag getuige mogen
zijn van de doop. Dank voor Gods trouw en
bid voor de doopouders. Bid ook voor hen die
hier met gemengde gevoelens zitten, omdat
zij nooit met kinderen gezegend zijn of
kinderen hebben die het geloof de rug hebben
toegekeerd.
Ma.15 Wilt u bidden voor onze voorganger en
voor de kerkenraad. Bid voor geloof, wijsheid
en leiding van de Heilige Geest in het leiden
van de gemeente.
Di.16 Dank dat sinds het begin van de
coronapandemie ongeveer 40.000 Joden
naar huis terugkeerden. Bid elke Israëlische
regeringsleider zegen toe die ali’ja bevordert
en nieuwkomers aan goede huisvesting wil
helpen.
Wo.17 Ook vandaag willen we weer bidden
voor de gasten van de open maaltijd. Wat
missen wij hen en wat is het een gemis hen
(nog) niet te kunnen ontvangen.
Do.18 Bid mee voor de eerste patiënten van
het hospice waar Peter en Riek werken.
Momenteel is er een dakloze man die in het
dagcentrum verblijft met kanker. Dat is geen
ideale situatie aangezien het een dagopvang
betreft. Hij is hopelijk één van de eersten die
zij kunnen opnemen. Bid mee dat de lokale
organisatie die het dagcentrum en het hospice
aanstuurt voldoende financiële middelen zal
binnenkrijgen om het werk te kunnen doen.

Vr.19 Dank dat de kringen weer van start zijn
gegaan. Bid dat het een plek is waar we elkaar
kunnen ontmoeten, leren kennen en kunnen
spreken over wat geloof in ons dagelijks leven
inhoudt en hoe we hier soms mee kunnen
worstelen.
Za.20 Wilt u bidden voor hen die lijden door
lichamelijke en psychische ziekten.
Zo.21 Vandaag is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar en we willen gemeenteleden
gedenken die in het afgelopen jaar zijn
overleden. Bid voor hen die de pijn van het
gemis dagelijks ervaren, ook vaak na jaren
nog.
Ma.22 Wilt u bidden voor onze oudere
broeders en zusters. Bid dat wij hen niet
vergeten, ook als zij door ziekten en/of
ouderdom wat uit beeld verdwijnen.
Di.23 De kerk in Jordanië staat onder druk.
Vraag God dat de interne verdeeldheid stopt.
Wo.24 Bid voor hen die op de weekbrief en/of
in de voorbede genoemd zijn.
Do.25 Dank God voor een gemeente in
Afghanistan. Dring erbij God op aan dat ze
zich veilig weet.
Vr.26 Laten we bidden voor onze jongeren.
Dat het geloof in hun leven wortel zal schieten.
Dat God voor hen een levende werkelijkheid
zal zijn.

Za.27 Afgelopen week waren in de
woonplaats van Peter en Riek al de eerste
sneeuwbuien. Bid mee voor de daklozen nu
het weer koud wordt. Die kou en sneeuw
overvalt hen altijd omdat ze geen weerbericht
zien. Het team probeert de daklozen zoveel
mogelijk over de komende weerssituatie in te
lichten, maar de winter blijft een zware periode
voor deze mensen. Dit geldt voor daklozen bij
Riek
en
Peter,
maar
ook
voor
daklozen/vluchtelingen waar ook ter wereld.
Bid voor verbetering in hun situatie.
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Zo.28 Dank dat we ook dit jaar weer Advent
mogen vieren. Bid dat we ons blijven
verwonderen over Gods liefde voor ons die
zichtbaar wordt in Jezus’ komst naar onze
wereld en in ons leven.
Ma.29 Dank dat wij mogen genieten, maar bid
dat wij hierin keuzes maken die niet ten koste
gaan van de schepping.
Di.30
Ondanks
terreurdreigingen
en
aanslagen groeien in Israël de Joodse
gemeenschappen. Bid om Gods hulp en
bescherming voor hen die in de afgelopen tijd
naar het land terugkeerden. Bid om goede
relaties met Palestijnen.
Wo.31 Bidt dat situatie in Libanon niet verder
escaleert. Dat christenen samen zoeken naar
het goede voor ieder.
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