Ma.1 Wilt u bidden voor alle plannen die
gemaakt worden voor het gemeenteweekend. Bid en dank voor hen die het
organiseren.

Ma.8 Wilt u bidden om een zegen over het
evangelisatiewerk op campings en
vakantieparken. Bid dat mensen geraakt
worden en dat het levens zal veranderen.

Di.2 Dank en bid voor mensen in NoordKorea die in het geheim luisteren naar
christelijke radioprogramma’s en er zo
door bemoedigd en opgebouwd worden.

Di.9 Bid voor eenzame christenen in
allerlei landen. Dank de Heer dat
christenen elkaar ondanks lastige
omstandigheden soms toch weten te
vinden.

Wo.3 Dank voor de AAG-medewerkers
die zo trouw onze ouderen bezoeken.
Do.4 Dank God dat Hij de Bewaarder van
Israël is, en dat al Zijn beloften voor land
en volk hun vervulling zullen krijgen. In de
Messias Jezus zijn al die beloften ‘Ja’ en
‘Amen’.
Vr.5 Wilt u bidden dat de leiding voor de
jeugdclubs weer voltallig wordt. Dank voor
hen die zich, soms al heel lang, inzetten
voor onze jeugd.
Za.6 Wilt u bidden voor allen die op
vakantie zijn. Bid dat zij uitgerust en
bijgetankt weer veilig terug zullen komen.
Zo.7 Dank voor het Woord dat ook
vandaag mag klinken, bij ons en op zoveel
anderen plaatsen in deze wereld. Dank
dat de Geest niet aan plaats gebonden is
en dat Hij werkt.

Wo.10 Wilt u bidden voor onze oudere
broeders en zusters die het juist in de
zomertijd vaak moeilijk hebben door
eenzaamheid en omdat de zorg minder
tijd heeft.

Zo.14 Dank dat wij vandaag opnieuw
gevoed worden met woorden van trouw,
liefde en genade. Bid dat wij mogen
bijtanken en zo de week die voor ons ligt
weer vol vertrouwen aankunnen.
Ma.15 Bid dat Rusland geen Joden zal
tegenhouden naar Israël op alya te gaan.
Ook dat de terugkeer van Joden uit
Oekraïne door kan blijven gaan. Bid om
voldoende hulpmiddelen en bid om kracht
en wijsheid voor hen die helpen bij de
terugkeer naar Israël.
Di.16 Bid voor allen die verzorgd worden
in zieken- en verzorgingshuizen.

Do.11 Bid voor gezinnen waar het soms
zwaar is om de kinderen in de vakantie
thuis te hebben, doordat er geen geld is
voor wat extra’s, kinderen die extra zorg
nodig hebben en voor ouders die soms zo
overbelast zijn.

Wo.17 Wilt u bidden voor de
stadspredikant, de diaconaal opbouwwerker en alle mensen die zich geroepen
voelen om in de stad er te zijn voor
mensen die hulp nodig hebben en/of op
zoek zijn.

Vr.12 Wilt u bidden voor de schepping.
Deze staat zo ontzettend onder druk. Bid
dat we hier oog en hart voor krijgen.

Do.18 Wilt u bidden voor alle plannen die
gemaakt zijn voor het nieuwe seizoen. Bid
dat wij het aan God voorleggen en het
daadwerkelijk van Hem verwachten.

Za.13 Wilt u bidden voor hen die gebukt
gaan onder verdriet en rouw.

Vr.19 Volgende week beginnen de
basisscholen weer. Bid voor kinderen en
leerkrachten. Ook voor de kinderen die er
erg tegenop zien om weer naar school te
gaan, omdat ze geen vriendjes hebben
en/of gepest worden.
Za.20 Bid om vrede in deze wereld, Gods
vrede.
Zo.21 Vandaag mogen wij elkaar
ontmoeten en God loven en prijzen met
ons lied en gebed. Dank voor de
samenkomsten.
Ma.22 Wilt u bidden voor onze predikant
en de kerkenraad. Bid voor Gods kracht
en leiding om Zijn gemeente te leiden.

Vr.26 Bid voor hen die lijden aan
depressies en andere psychische
aandoeningen.
Za.27 Wilt u bidden voor hen die nieuw
zijn in de gemeente en dat zij zich snel
opgenomen en thuis voelen.
Zo.28 Dank voor de vrijheid om samen te
komen en openlijk christen te kunnen zijn.
Bid voor hen die hier zo naar verlangen en
voor wie dit levensgevaarlijk is.
Ma.29 Dank voor de inzet van zovelen in
het werk van de gemeente: als vrijwilliger
en als ambtsdrager in de zorg voor de
gemeente en voor onze naasten.

Di.23 Dank voor de gemeente. Dank dat
wij aan elkaar gegeven zijn tot een hand
en een voet.

Di.30 Bid voor mantelzorgers. Hun bordje
is soms zo vol dat ze eraan onderdoor
dreigen te gaan. Bid voor moed en kracht
om door te gaan en moed om hulp te
vragen.

Wo.24 Wilt u bidden voor jongeren die
naar een andere stad gaan om te
studeren. Bid voor hen die hiervoor op
kamers gaan. Bid voor een goede opvang
bij
studentenverenigingen
en
in
gemeenten.

Wo.31 Bid om integere mensen voor een
nieuwe Israëlische regering. Mensen die
het goede voor land en volk zoeken en die
om Gods leiding en hulp verlegen zijn.

Do.25 Wilt u bidden voor hen die op de
weekbrief en/of in de voorbede genoemd
zijn.
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