
Zo.1 Dank voor de zondag waarin we tot rust 
mogen komen en ons laten voeden met 
woorden van leven en genade. Bid om 
gezegende diensten. Bid ook voor de 
jongeren van de basiscatechese die tijdens de 
avonddiensten altijd samenkomen. 
 
Ma.2 Dank voor alle nieuwkomers in Israël die 
voor het eerst vorige maand Pesach hebben 
gevierd. Bid dat ze spoedig zullen wennen en 
dat Gods Geest hen richt op de Messias 
Jesjoea. 
 
Di.3 Christenen in Egypte vragen ons te 
bidden voor de moordenaar van een 
Koptische priester in Alexandrië. 
 
Wo.4 Vandaag gedenken wij hen die in de 2de 
wereldoorlog zijn omgekomen. En ook 
denken we aan al het leed dat mensen elkaar 
in oorlogstijd aandoen, dit kan het hele leven 
tekenen. Laten wij bidden voor allen die nu 
lijden onder oorlogsgeweld.  
 
Do.5 Op deze dag vieren wij onze vrijheid. 
Dank God hiervoor en bid voor hen die hier zo 
ontzettend naar verlangen. Bid om vrede. 
 
Vr.6 Dank dat het jeugdwerk weer actief kan 
zijn. Dank voor de kinderen en de leiding. Bid 
om zegen voor de leiding en de kinderen. Bid 
dat nieuwe mensen zich geroepen mogen 
voelen om mee te gaan draaien in de leiding. 
 
Za.7 Bid voor gemeenteleden die door ziekte 
of ouderdom de diensten niet meer bij kunnen 
wonen. Bid dat ze de verbondenheid met de 
gemeente toch mogen ervaren. 
 

Zo.8 Dank voor de predikanten en 
voorgangers die het Woord verkondigen. Bid 
dat we ernaar verlangen om dit Woord te 
horen en ons door de Heilige Geest te laten 
aanraken. 
 
Ma.9 Vandaag gaan de jongeren, 
na een korte vakantie, weer naar school. 
Bid voor een goede start, een open houding 
en het hebben van ‘oog voor de ander’. 
 
Di.10 Bid voor de samenkomsten van de 
Alpha. Bid dat het mensen mag veranderen 
en hun leven een nieuwe richting mag geven. 
 
Wo.11 Jonge christenen in het Midden-
Oosten voelen zich door de wereldkerk in de 
steek gelaten.... Laat ons gebed daar 
verandering in brengen.  
 
Do.12 Vandaag beginnen de examens in het 
voortgezet onderwijs. Bid voor de kandidaten, 
om rust, concentratie en wijsheid in de 
voorbereiding en het doen van het examen. 
 
Vr.13 Bid om wijsheid voor de huidige 
regering in Israël die geen meerderheid meer 
heeft. Dat alle verantwoordelijke leiders boven 
eigen partijbelang voorrang geven aan banen 
en woningbouw voor nieuwe immigranten. 
 
Za.14 Wilt u bidden voor het werk van de 
stadsdominee. Bid dat zij mensen mag 
bereiken die niet zo snel een kerk inlopen, 
maar wel op zoek zijn.  
 
 
 
 

Zo.15 Vandaag staan kerkdeuren weer open 
en het Woord mag verkondigd worden. Bid dat 
we de deuren van ons hart ook openzetten om 
Gods Geest te laten werken in ons hart en 
leven. 
 
Ma.16 Dank en bid voor de diaconie, vooral 
nu er steeds meer mensen financieel in de 
knel komen en er een beroep op hen wordt 
gedaan. 
 
Di.17 Bid met Riek en Peter voor voldoende 
verpleegkundigen. Nu zijn er genoeg, maar dit 
blijft spannend. Bid ook voor wijsheid om 
goede trainingen voor de verpleegkundigen te 
organiseren.  
 
Wo.18 Vandaag kunnen wij opnieuw de 
gasten van de Open maaltijd ontvangen en 
hen een plek bieden om met elkaar de 
maaltijd te gebruiken en elkaar te ontmoeten. 
Dank hiervoor.  
 
Do.19 Bid voor de kleine Syrisch Orthodoxe 
gemeenschap van 350 gezinnen in Zuid-
Turkije. Zij zitten in de knel. 
 
Vr.20 Komende dagen gaan zowel de tieners 
van Pitstop als van Toppers op kamp. Bid voor 
de leiding en voor een mooi samenzijn waarin 
God Zelf in hun midden is. 
 
Za.21 Wilt u bidden voor onze predikant en 
kerkenraad. Bid voor wijsheid en leiding van 
de Heilige Geest om de gemeente te leiden. 
 
 
 
 



Zo.22 Dank dat wij in vrijheid ons geloof 
kunnen belijden. Bid voor de samenkomsten 
en dat wij ons hart openstellen voor God en 
wat Hij ons wil zeggen. 
 
Ma.23 Wilt u bidden voor hen die gebukt gaan 
onder psychisch of lichamelijk lijden. Het kan 
soms zo eenzaam en uitzichtloos zijn. Bid dat 
zij zich gedragen voelen en Gods nabijheid 
ervaren. 
 
Di.24 Wilt u bidden voor het werk van onze 
diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink 
en het organiseren van opvang voor 
vluchtelingen. Bid dat zij voldoende 
menskracht krijgt om dit te doen.  
 
Wo.25 Wilt u bidden voor hen die al langere 
tijd niet meer thuis kunnen wonen en 
verzorging krijgen in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. 
 
Do.26 Vandaag gedenken we dat onze Heer 
opgevaren is naar de hemel, waar Hij voor ons 
bidt en pleit. Dank dat wij zo’n Koning hebben. 

Vr.27 Gebed gevraagd voor de 
geloofsreis van onze jeugd die zoekende is 
in een snel veranderende wereld, om daarin 
een plek   te vinden voor hun geloof.  

Za.28 Dank met Riek en Peter dat zij, na een 
goed verlof, weer vol energie aan het werk 
zijn. Dank voor de goede samenwerking met 
artsen en verpleegkundigen en dat de 
daklozen de dagopvang inmiddels weten te 
vinden. 
 
 

Zo.29 Dank voor het Woord dat verkondigd 
mag worden, boven in de kerkzaal, bij de 
kindernevendienst en de basiscatechese. Bid 
dat jongeren en ouderen voldoende voeding 
hebben ontvangen om de week weer in te 
gaan. 
 
Ma.30 Bid om bescherming tegen 
terroristische aanslagen. Dank voor de 
veiligheidstroepen van Israël en hen die de 
juiste informatie over aanslagen verwerven. 
Bid om leiding en bescherming (Psalm 121:4). 
 
Di.31 Bid voor hen die op de weekbrief en/ of 
in de voorbede genoemd zijn. 
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