Za.1 Op deze eerste dag van het jaar 2022
willen wij God bidden om Zijn nabijheid en
bescherming en dat wij meer en meer mogen
vertrouwen op Hem en wij dichter bij Hem en
met Hem willen leven.
Zo.2 Dank God op deze eerste zondag van
het jaar dat het Woord opnieuw verkondigd
mag worden. Bid dat ons hart hongerig is naar
wat Hij ons wil zeggen en dat wij ons laten
gezeggen.
Ma.3 Wilt u bidden voor het werk van onze
predikant en kerkenraad. Bid voor wijsheid,
geloof en kracht om datgene te doen wat
nodig is voor onze gemeente.
Di.4 Laten we bidden voor de eenheid van de
gemeente, nu het ontmoeten van elkaar
opnieuw niet vanzelf spreekt.
Wo.5 Dank met onze Iraanse broeders en
zusters, dat het Hoogste Rechtsorgaan in Iran
na druk van buitenaf, vonnissen van
christenen wil herzien. Bid voor spoedige
vrijlating en voor de families van hen die
gevangen zitten om hun geloof.
Do.6 Bid voor iedereen in de gemeente en
daarbuiten die grote moeite en psychische
druk ervaart door het isolement waarin het
virus hen dwingt. Bid dat zij zich gedragen
voelen door hun hemelse Vader en dat wij hen
niet vergeten.
Vr.7 Vandaag bidden we voor kinderen en
jongeren die zich in een situatie bevinden
waarbij er soms geen uitkomst lijkt te zijn. Dat
er mensen in hun omgeving mogen zijn waar
ze zich geborgen mogen voelen.

Za.8 Wilt u bidden voor onze zustergemeente
in Demecser. Dank voor de liefde en
betrokkenheid die Peter en Maria hebben
voor de jongeren in hun gemeente. Dank voor
het werk dat zij doen in hun gemeente. Bid
voor Maria dat haar gezondheid toch nog mag
verbeteren.
Zo.9 Dank voor de onlinediensten van de
gemeenten, hier in Amersfoort en op zoveel
andere plekken. Dank dat God doorgaat met
Zijn kerk te bouwen en dat we deel uit mogen
maken van Zijn wereldwijde kerk.
Ma.10 Dank met Peter en Riek dat zij
inmiddels hun eerst patiënten hebben mogen
ontvangen. Dank dat zij zo Gods liefde mogen
laten zien aan deze mensen.
Di.11 Laten we bidden voor het geloof van de
gemeente, want het gebrek aan ritme in de
kerkgang doet ons geen goed.
Wo.12 Bid voor Jemen: een vergeten hel voor
velen en temidden van hen een kleine
christelijke gemeenschap.
Do.13 Wees Israël genadig door de regering
in gerechtigheid te leiden, zodat het
welbevinden van het volk gediend wordt.
Helpt U hen in de strijd tegen corona. Geef
wijsheid en Godsvertrouwen.
Vr.14 Bid voor onze jeugdleiders, die keer op
keer weer de energie en creativiteit moeten
vinden om zich aan te passen aan de
geldende maatregelen.

Za.15 Dank voor het werk van de diaconie.
Bid dat zij zich gesteund voelen door de
gemeente om hulp te kunnen bieden op
zoveel plekken waar het zo hard nodig is.
Zo.16 Dank voor de rust van de zondag
waarin we in vrijheid de diensten kunnen
bijwonen. Bid om verlangen naar meer op
Jezus te mogen lijken.
Ma.17 Dank dat de kerkenraad van harte
instemt voor het opzetten van een Alpha
cursus in de Adventkerk. Graag gebed voor
het opzetten van de cursus, het werven van
cursusleiders, voor bidders in aanloop naar en
tijdens de cursus en voor deelnemers
/zoekers binnen en buiten de kerk met een
oprechte nieuwsgierigheid om te ontdekken
wat het christelijk geloof inhoudt.
Di.18 Laten we bidden voor de kerkenraad
want er gaat veel tijd en energie zitten in de
aanpassingen die steeds nodig zijn vanwege
corona.
Wo.19 Opnieuw willen wij bidden voor de
gasten van de ‘Open maaltijd’. Opnieuw
worden de plannen doorkruist door het virus
en kunnen we de maaltijden niet hervatten.
Bid voor hen als zij zich eenzaam voelen en
alleen zijn.
Do.20 Hef Uw banier op voor Uw Woord dat
U het bent die de verstrooide Joden
terugbrengt naar hun land. (Ezech. 37:21b).
Bid voor inkeer voor hen die dit tegenwerken.
Vr.21 Gebed voor onze jongeren en de
voortslepende pandemie. Dat ze zich gezien
weten door onze Heer.

Za.22 Wilt u bidden voor hen die op de
weekbrief en/ of in de voorbede genoemd zijn.
Zo.23 Vandaag worden er broeders en
zusters in het ambt (her)bevestigd. Bid God
om een zegen op hun taak in de kerkenraad
en dat het de kerkenraad weer compleet
maakt. Bid voor een gezegende dienst.

Zo.30 Dank voor de zondag waarin we tot rust
mogen komen en ons laten voeden met
woorden van leven en genade. Bid om
gezegende diensten.
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Ma.31 Wilt u bidden voor hen die in zieken- en
verzorgingshuizen zijn opgenomen. Bid voor
kracht, vertrouwen en dat zij Gods nabijheid
mogen ervaren.

Ma.24 Wilt u bidden voor de dak- en
thuislozen hier en ook bij Peter en Riek. Daar
zijn de winters nog harder en genadelozer. Bid
voor al deze mensen voor een plek om te
slapen, een warme maaltijd en oprechte
betrokkenheid.
Di.25 Wilt u blijven bidden voor onze senioren
die helaas meer en meer geïsoleerd zijn en
raken.
Wo.26 Bid voor onze Palestijnse broeders en
zusters in Gaza: een zeer kleine groep ‘tussen
wal en schip’.
Do.27 Here Jezus, bouw Uw Lichaam op in
Israël om nieuwe gelovigen te kunnen
ontvangen en hen tot discipelen te maken om
te weten hoe ze U moeten navolgen en
verheerlijken.
Vr.28 Gebed voor ouders die een weg moeten
vinden met hun kinderen in het geloof, in een
steeds toenemende seculiere samenleving.
Laten we bidden dat het wonder van geloof
gebeurt in hun leven en dat de Heer hen zal
behoeden en bewaren.
Za.29 Bid voor een opwekking in Turkije en
voor verdere groei van belangstelling voor het
Christelijk geloof.
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