
Vr.1 Vanavond komen de jongeren van 
Pitstop en Follow Me weer samen. Bid 
voor een fijne avond met goede 
gesprekken en dat jongeren zich veilig 
voelen. 
 
Za.2 Dank voor de straatpastor 
Bernadette van Dijk en haar team. Dank 
voor hun passie om contact te krijgen met 
daklozen en hen bij te staan in hun, vaak 
uitzichtloze, situatie. 
 
Zo.3 Dank voor de samenkomsten op 
deze zondag in deze lijdenstijd. Bid dat we 
ons als gemeente samen voorbereiden op 
Goede Vrijdag en Pasen. 
 
Ma.4 Wilt u bidden voor de wereldleiders. 
Bid voor recht en vrede voor Oekraïne.  
 
Di.5 Wilt u blijven bidden voor onze 
oudere broeders en zusters die niet meer 
in staat zijn om de diensten bij te wonen 
en het samenkomen met de gemeente zo 
ontzettend missen. 
 
Wo.6 Vorige maand werd in Noord-Irak 
een jonge vrouw door haar broer en oom 
op brute wijze vermoord, omdat zij ervoor 
gekozen had Jezus te gaan volgen. Bid 
dat haar dood meer moslims tot Jezus 
leidt! 
 
 
 
 

Do.7 Wilt u bidden voor onze 
zustergemeente in Demecser. Bid voor 
hun situatie, in de gemeente, maar ook 
vanwege hun positie zo vlak bij de 
Oekraïense grens. 
 
Vr.8 Dank voor de vele kinderen en 
jongeren in de gemeente. Bid dat zij iets 
van Jezus’ liefde voor hen mogen ervaren.  
 
Za.9 Dank voor de gemeente en dat we 
als broeders en zusters aan elkaar 
gegeven zijn om elkaar te bemoedigen, op 
te bouwen in het geloof en samen ons 
geloof te beleven. 

Zo.10 Dank dat we op deze palmzondag 
samen mogen komen en woorden mogen 
horen van Christus op weg naar Zijn lijden 
en sterven. Dank dat we weten dat het hier 
niet ophoudt. 
 
Ma.11 Deze week is de stille week. Bid dat 
alles stil wordt in ons en dat wij samen toe 
mogen leven naar Goede Vrijdag en 
Pasen.  

Di.12 Bid dat God de alijah van 
Oekraïense Joden mogelijk maakt; ook 
van Holocaustoverlevenden die in flats 
wonen waar geen liften zijn. Dat er 
mensen zullen zijn die hen willen helpen 
(Jesaja 43:6). 
 
Wo.13 Dank God voor nieuwe gelovigen 
op het Arabisch schiereiland. 
 

Do.14 Bid dat mensen zich afvragen wat 
Pasen betekent. Bid dat wij gelegenheid 
krijgen hier iets van te vertellen. 
 
Vr.15 Op deze Goede Vrijdag gedenken 
wij de dood van onze Heer en Heiland. 
Dank voor Zijn grote liefde voor ons. 
 
Za.16 Bid dat het op deze stille zaterdag 
stil wordt in ons. 
 
Zo.17 De Heer is waarlijk opgestaan! We 
bidden om een rijk gezegende 
Paasdienst. We danken God dat Hij ons 
door de dood en opstanding van onze 
Heer en Heiland verlossing heeft willen 
schenken. 
 
Ma.18 Morgen is de eerste Alpha-avond. 
Bid voor de deelnemers en de leiding. Bid 
voor openhartige gesprekken en dat de 
Geest iedereen mag verrassen en 
mensen in beweging brengt. 
 
Di.19 Dank en bid voor het ministerie van 
Absorptie in Israël. Bid om wijsheid, dat zij 
de stroom van Joden uit Oekraïne 
aankunnen. Men verwacht een toestroom 
van zo’n 100.000 mensen.   
 
Wo.20 Wilt u blijven bidden voor de ‘Open 
maaltijd’ en haar gasten.  
 
Do.21 Omringt u onze Palestijnse 
medechristenen vandaag met uw gebed? 
 



Vr.22 Wilt u bidden voor de grote stroom 
vluchtelingen, vanuit Oekraïne, maar ook 
de vele andere vluchtelingen die niet 
vergeten mogen worden.  
 
Za.23 Dank voor de vele jonge gezinnen 
in de gemeente. Bid dat zij rust en ruimte 
vinden om hun kinderen op te voeden in 
een liefdevolle christelijke omgeving. 
 
Zo.24 Dank dat vandaag de Bijbel overal 
ter wereld geopend wordt en dat het 
Woord verkondigd mag worden. 
 
Ma.25 Bid en dank voor onze voorganger 
en de broeders en zusters van de 
kerkenraad. Bid voor wijsheid en kracht 
om dit werk in de gemeente te doen. 
 
Di.26 Bid voor hen die op de weekbrief 
en/of in de voorbede genoemd zijn. 
 
Wo.27 Vandaag is het koningsdag. Dank 
en bid voor ons koningshuis en voor een 
feestelijke dag voor iedereen. 
 
Do.28 Dank God voor Zijn belofte om 
Israël te beschermen (Ps. 127:1). Bid om 
veiligheid overal in het land nu de 
feestdagen weer gaan aanbreken, voor 
Joden, christenen en moslims.  
 
Vr.29 Dank dat Christus voor ons bidt en 
werkt, zodat wij van daaruit mogen 
werken en getuigen in onze omgeving. 
 

Za.30 Bid voor hen die gebukt gaan onder 
verdriet omdat kinderen, familieleden of 
vrienden het geloof vaarwelzeggen. Bid 
voor wijsheid en moed om te spreken of te 
zwijgen. 
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