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Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, 

die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten 
in Christus Jezus bewaren

Filip. 4: 6, 7

Paulus zegt: Ik dank God onophoudelijk voor u (allen) en noem u in
mijn gebeden. (Ef. 1:16). Probeer daarom, nu de gemeente onder 
de druk van de versplintering leeft, náást het gebed van de dag ook
iedere dag ook voor een telkens wisselend gemeentelid te bidden.



Woensdag     1:  Bid voor wie het land dienen in land-, luchtmacht of marine. 
                          Bid dat zij nooit tot geweld zullen worden opgeroepen tenzij
                          dan om de vrede en de veiligheid te bewaren. Bid en dank 
Donderdag   2:  Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf. Dank voor mogelijk-
                          heden van genezing en zorg. Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag         3: Vandaag trouwen Eva de Keijzer en Gertjan Meijer in onze
                          kerk. Wij zijn met hen mee blij en dankbaar. Bid om zegen 
                          over deze dienst, hun jawoord en hun leven. Bid en dank 
Zaterdag       4: Bid voor de vredestichters in onze wereld. Voor de politici 
                          die zich niet laten meeslepen door het verbale en morele 
                          geweld van de leiders van de V.S., China, de Sovjet-Unie 
                          en Noord-Korea. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag         5: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      6: Het academisch jaar is begonnen. Seneca heeft –teleurgesteld-
                            gezegd “non vitae, sed scholae discimus” ( niet voor het leven,
                          maar voor de school leren wij). Bid voor studenten en  
                          docenten, dat het bij ons andersom zal kunnen zijn. Bid en 
                          dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag        7:  Bid voor wie vastgelopen of teleurgesteld is in relaties, qua
                          verkering, huwelijk, werk. Eenzaamheid en machteloosheid
                          kan een mens verlammen. Bid en dank ook voor..
Woensdag     8: Bid voor slachtoffers van covid 19. Niet alleen de besmette
                          zieken, maar ook voor een goede voortzetting van de vaccinatie.
Donderdag   9: Bid voor wie in deze periode moet voorgaan. Dat de vele 
                          kerstverplichtingen, niet alleen in de kerk, maar ook daar
                          buiten  het zicht op en de vreugde van Bethlehem niet doen
                          ondersneeuwen. Bid voor allen die juist in deze periode erg
                          druk zijn in de kerken.  Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag       10: Vanavond begint het Joodse jaar 5782, Rosj Hasjana. 
                          Bid hiervoor Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     11: Vandaag presenteert ons gemeentelid Ger Lepoeter zijn 
                          aanvulling op zijn grote boek over onze kerk. Het is goed 
                          dat ook op deze manier, een gebouw als dank aan, dienst 
                          voor en verwijzing naar God en zijn heil uitgelegd wordt. 
                          Bid en dank voor deze dag en deze historicus. Bid en dank 
Zondag       12: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    13:  Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren, waar de 
                          tijd verdieping en toename van liefde en verbondenheid gaf.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag     14:  Bid voor het werk van de ouderlingen. In onze uitgebreide 
                          gemeente met een klein aantal ouderlingen is dat een zaak 
                          van grote  inzet en verantwoordelijkheid. Bid en dank ook 
                          voor.. (naam gemeentelid)



Woensdag   15:  Bid voor en met wie rouwen. Ieder van ons kent gemis. Dat
                          kan met de jaren wel anders worden, maar het wordt meestal
                          niet niet minder. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 16:  Jom Kipoer (Grote Verzoendag) is de heiligste dag van het 
                          joodse jaar en de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag
                          beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar.
                          Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. 
                          Bid voor en bid mee met Israël
Vrijdag       17:  Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf.  Dank voor mogelijk-
                           heden van genezing en zorg. Bid en dank ook voor..Zater-
dag             18:  Morgen is er een ietwat sobere startdienst, De omkransing 
                          daarvan een startzondag als viering wordt i.v.m. de corona
                          maatregelen uitgesteld. Maar er is wel de extra muzikale 
                          bijdrage. Bid voor deze zondag. Bid en dank ook voor.. 
Zondag       19: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    20:  Vanavond vergadert het moderamen. Na het vertrek van 
                          Peter Morée komt er extra druk op predikant, ambtsdragers
                          én gemeente. Dit moet worden voorgesproken en voor 
                          bereid. Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag      21: Prinsjesdag.  De min. Van Financiën biedt de begroting aan,
                          het kabinet openbaart zijn plannen. Wij leven in moeilijke 
                          tijden. Bid om wijsheid, verantwoordelijkheidsgevoel  en 
                          moed voor Koning, kabinet, en kamers.  Bid hiervoor. Bid 
                          en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   22: Het volk Israël viert een week lang het Loofhuttenfeest, 
                          een zin- en symboolrijke herinnering aan zijn tocht door de
                          woestijn. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 23:  Bid voor de mensen, wier beroep op zee ligt. Soms lang van
                          huis, soms gevaarlijk. Evenzo voor wie dient in leger, marine
                          of luchtmacht. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       24: Bid voor wie gevangen zit. Letterlijk, in de bajes, maar ook
                          figuurlijk, in de omstandigheden, in zichzelf, in huwelijk, 
                          werk of kerk. Voor wie opvliegt tegen de muren van het 
                          leven. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     25: Bid en dank voor gezin en familie. Bid en dank ook voor.. 
Zondag       26:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    27:  Bid voor koning Willem Alexander en koningin Maxima, niet
                          alleen gezin, maar ook staatshoofd, een verantwoordelijke, 
                          een hoge roeping, zowel maatschappelijk – en daarin is het
                          een eenzame – als persoonlijk , en daarin is het een door 
                          velen gedeelde.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      28: Bid voor de kerkeraad. Het overleg en de overwegingen gaan
                          door. Besluiten moeten worden genomen, beleid gemaakt, 



                          maar vooral ruimte voor Jezus en zijn heil. Bid voor en om
                          nieuwe ambtsdragers om visie, vreugde en vertrouwen. 
Woensdag   29: Het joodse volk viert de Vreugde der wet, De Thora als gave
                          van God aan Israël en daarmee voor de wereld.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 30: Dank voor jaren ons gegeven. Dat wij kunnen vieren. Verjaar-
                             dagen, jubilea, reünies. De tijd is ook een gave van God. 
                          Bid dat wij die goed en met zegen gebruiken. Bid en dank 
Oktober
Vrijdag         1: Bid en dank  voor het “bijzondere” pastoraat in onze zieken-
                           huizen, gevangenissen, psychiatrische instellingen, univer-
                          siteiten ed. Naast de kerken werken veel pastores, bid om een
                            zegen over hun werk. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       2: Een wijsheid uit de succesagenda: Door eendracht wordt 
                          het kleinst groot, maar door tweedracht gaat ook het grootste
                          teniet. Deze wijsheid van de voor-christelijke Sallustus gold
                          niet alleen toen, maar ok nu, niet alleen binnen de wereld, 
                          maar ook binnen de kerk. Laten we eendrachtig zijn, bidden,
                          vieren, zingen, leven. Bid en dank ook voor.. 
Zondag         3:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      4: Dierendag. Gekoppeld aan de sterfdag (avond van 3 oktober)
                          en de dag van zijn begrafenis (4 october). Volgend de legende
                          zou hij voor de vogels gepreekt hebben. Dit wonder is óók 
                          aan aanklacht tegen de mensen. Waarom luisteren zij niet en
                          de dieren wel naar het evangelie? Wij, in het Westen mogen
                          ons dat wel afvragen. Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag        5:  Bid voor de diaconie. Bid en dank ook voor..
Woensdag     6: Bid voor de ouderen in onze gemeente. Er is soms eenzaam-
                           heid, teleurstelling. Bid ook voor wie zorg aan hen verlenen,
                          familie en personeel in huis of instelling. 
Donderdag   7: Bid en dank voor de artsen en het medisch personeel. Bid 
                          en dank ook voor.. (naam gemeentelid). 
Vrijdag         8: Bid voor de kleine kerkelijk gemeentes in ons land. Ze worden
                          in hun bestaan bedreigd door tekorten aan geld en aan mensen.
                          De bereidheid om voor het werk en de zaak en de dienst 
                          aan God geld en tijd en gebed te offeren neemt af. Bid voor
                          de “Gideonsbende” die toch door wil en durft gaan. Bid en 
                          dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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