Wo.1 Bid voor onze broeders en zusters
uit de gemeente die ziek zijn. Bid ook voor
hen die, soms langdurige, therapieën
moeten ondergaan. Bid om kracht en dat
zij Gods nabijheid mogen ervaren
Do.2 Onze zuster in Christus Daisy, die in
Syrië tot geloof kwam, is samen met haar
twee jonge kinderen slachtoffer van
mensensmokkelaars. Bid dat ze God aan
haar zijde ervaart.
Vr.3
Wilt
u
bidden
voor
de
pinksterconferentie ‘Opwekking’. Bid dat
mensen daadwerkelijk mogen ervaren dat
wij een levende God hebben die hier en
overal ter wereld werkt en levens kan en
wil veranderen.
Za.4 Vandaag en morgen is het
Wekenfeest (Sjavoeot) in Israël. In het
Jodendom is het Wekenfeest de
herdenking van de Wetgeving op de Sinaï
geworden. Bid dat God de Heilige Geest
harten van veel Israëli’s opent.
Zo.5 Vandaag vieren wij het Pinksterfeest.
Dank dat wij mogen zien dat de Geest ook
vandaag werkt nu er jongeren klaar staan
om belijdenis te doen. Bid voor deze
jongeren en dank voor hen.
Ma.6 Bid voor zendingswerkers overal ter
wereld. Bid voor hen op moeilijke posten
waar zij soms zelf niet veilig zijn. Blijf ook
bidden voor nieuwe arbeiders in Gods
Koninkrijk.

Di.7 Wilt u bidden voor hen die gebukt
gaan onder psychisch lijden. Het is
onzichtbaar, maar soms zo zwaar voor
mensen. Bid dat God hen opricht en voor
goede mensen in hun omgeving die hen
kunnen steunen.
Wo.8 Deze week zitten jongeren die
examen gedaan hebben gespannen op
HET verlossende telefoontje te wachten.
Dank met hen die geslaagd zijn en bid
voor hen die een teleurstelling te
verwerken hebben.
Do.9 Wilt u bidden voor hen die op de
weekbrief en/of in de voorbede genoemd
zijn.
Vr.10 Morgen is de EO-Jongerendag en
een flink aantal jongeren uit Amersfoort,
ook uit onze gemeenten gaat hierheen.
Dank voor dit evenement en bid dat
jongeren geraakt mogen worden door de
kracht van Gods woord en Zijn liefde.
Za.11 Dank voor de vele ouderen in onze
gemeente. Dank dat zij zo trouw zijn in de
gebeden voor de gemeente.
Zo.12 Dank voor de rust van de zondag.
Dank dat God ieder van ons persoonlijk
wat te zeggen heeft. Bid voor verlangen
en verwondering, vandaag en iedere dag
opnieuw.

Ma.13
Vanavond
vergadert
de
kerkenraad. Wilt u bidden voor wijsheid en
leiding van de Heilige Geest in het nemen
van beslissingen om onze gemeente te
leiden.
Di.14 We danken God voor Israëls
verkiezing om via dat volk Zichzelf bekend
te maken aan de wereld. We danken voor
de vreugde te geloven dat de God Die het
volk uit Egypte bevrijdde, ook onze God in
Jezus Messias is: gisteren, vandaag en
eeuwig Dezelfde!
Wo.15 Dank dat het team van de open
maaltijd weer klaarstaat om de gasten te
ontvangen. Bid dat de gasten niet alleen
verlangen naar verzadiging van de
lichamelijke en sociale honger, maar ook
naar de geestelijke verzadiging door
woorden van Leven.
Do.16 God brengt Koerden tot geloof in
Irak. Dank Hem dat beloften vervuld
worden, zoals in Psalm 87 verwoord.
Vr.17 Bid om vitaal en levend geloof in
onze gemeente en het verlangen om dat
door te geven.
Za.18 Bid voor hen die gebukt gaan onder
eenzaamheid, verdriet en zorgen. Bid dat
niemand ongezien blijft in de gemeente.

Zo.19 Vandaag mogen wij het Heilig
Avondmaal vieren. Dank dat wij mogen
weten dat Jezus de Gastheer is en Hij ons
van harte uitnodigt om deel te nemen en
ons leven (opnieuw) aan Hem toe te
vertrouwen. Bid om gezegende diensten.
Ma.20 Wilt u bidden voor hen die de
eindjes niet meer aan elkaar geknoopt
krijgen en de (geld) zorgen hen boven het
hoofd groeien.
Di.21 Bid om intoming van de
gewelddadige aanslagen die Israël de
afgelopen tijd teisterden. Bid om wijsheid
en moed voor de regering en al het
veiligheidspersoneel: Israëls Wachter, U
sluimert noch slaapt! Helpt U Israël ook
met het opvangen van de grote stroom
nieuwe immigranten.
Wo.22 Bid voor de vele vluchtelingen in
deze wereld. Bid voor hen die op de vlucht
zijn voor oorlog, maar ook de velen die
met honger bedreigd worden en op zoek
gaan naar een beter bestaan voor henzelf
en degenen die van hen afhankelijk zijn.
Do.23 Langzamerhand en heel subtiel
werkt ISIS-christenen verder het MiddenOosten uit. Bid tegen de duivelse
krachten.
Vr.24 In deze maand draait veel om
afronding van school en studie. Bid voor

kinderen en jongeren om je heen, bij het
werken aan ‘de laatste loodjes’.
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Za.25 Bid voor hen die de Alpha cursus
gevolgd hebben. Bid dat het doorwerkt in
hun leven en dat het hen dichter bij God
brengt.
Zo.26 Dank voor de diensten van deze
zondag. Dank ook dat tieners vanmorgen
afscheid nemen van de basiscatechese.
Bid voor hen om bescherming en
vertrouwen nu niet alleen deze stap voor
hen ligt, maar ook de stap naar het
middelbaar onderwijs.
Ma.27 Wilt u bidden voor hen die om de
kerk wonen. Bid dat zij nieuwsgierig
worden en dat de kerkklok hen over de
streep trekt om eens te komen kijken en
luisteren.
Di.28 Wilt u blijven bidden voor Peter en
Riek en hun werk in het hospice. Bid voor
de mensen die daar hun laatste
levensdagen doorbrengen en dat zij iets
van Gods liefde en zorg voor hen zien in
degenen die hen liefdevol verzorgen.

Adventkerk Amersfoort

Wo.29 Dank voor het vele werk dat door
vele handen verzet wordt in de gemeente.
Do.30 Dank voor de vele nieuwe
gemeenteleden
die
we
mogen
verwelkomen. Bid dat zij zich opgenomen
voelen in de kring van de gemeente.
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