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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.



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)
Zaterdag       9: Bid om een zegen over de vaccins die nog steeds worden 
                          toegediend. Bid en dank ook voor het medisch personeel, 
                          dat hiermee belast is. Bid en dank ook voor.. 
Zondag       10: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    11: Bid voor de eenheid onder christenen. Dat kerken wel onder-
                           scheiden kunnen zijn , mar niet gescheiden.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      12:  Bid om en voor ambtsdragers. Wie voelt en weet zich geroepen
                          juist in deze moeilijke tijd voor kerk en wereld in en met 
                          de gemeente Jezus te volgen als ambtsdrager. Bid en dank 
                          ook voor.. (naam gemeentelid)



Woensdag   13: Bid voor de diaconie. Er is nog veel armoede bij mensen. 
                          Wat is de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid van de 
                          kerken.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 14: Mensen kunnen elkaar missen. Door de dood , door de strenge
                          quarantaineregels , door het wegvallen van de erediensten. 
                          Maar niets en niemand kan ons scheiden van Jezus. Besef 
                          dat en dank hiervoor. Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag       15: Bid voor uw familie. Niet zozeer en niet alleen om hun 
                          “bekering”, maar om een zegen over hun leven, dat Jezus 
                          in hun huis, hart en leven zal zijn. Bid en dank ook voor.. 
Zaterdag     16: Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       17: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    18:   Bid en dank voor je huwelijkspartner. Bid en dank ook 
                          voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      19:  Vanavond vergadert het moderamen. De kerkraadsvergadering
                          wordt voorbereid en voor besproken. We zijn gemeente in 
                          een snel veranderende tijd met telkens wisselend uitdagingen
                          en problemen, mogelijkheden en moeilijkheden. Bid hiervoor.
Woensdag   20: Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 21:  Bid voor mensen in de vitale beroepen. Bid en dank ook voor..
Vrijdag       22: Dank voor vrienden en vriendschap. Dit is een afschaduwing
                          van Hem, waarvan gezongen wordt “Welk een Vriend is 
                          onze Jezus..”. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     23: Bid voor ons land. De kennis van, het weten van, de omgang
                          met God raken verloren. Op termijn zal dat ook met een land
                           kunnen gebeuren. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       24: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..” 
Maandag    25:  Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren, soms heel
                          lang. Dat mensen het voorrecht hebben zo lang met elkaar 
                          te leven en er als iedere echtpaar voor anderen te zijn.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      26:  Bid voor artsen en de mensen in de paramedische beroepen.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag  27:   Bid het Luthers avondgebed ; HEER, blijf bij ons, want het
                          is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij Uw ganse
                          kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven
                          aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met Uw genade 
                          en goedheid, met Uw troost en zegen, met Uw Woord en 
                          Sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht 
                          van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aan



                          vechting, de nacht van de strenge, bittere dood.  blijf bij 
                          ons in leven en in sterven. in tijd en eeuwigheid. Amen
Donderdag 28: Zevenenzeventig Jaar geleden werd Kapelle (28 okt. 1944)
                          bevrijd. Bid voor de mensen bij wie de oorlog diepe wonden
                          geslagen heeft. Niet alleen daar en toen, maar ook nog steeds,
                          nog hier en nu. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       29: Bid voor wie het heel moeilijk hebben. Waar de dood dreigt,
                          lichamelijk of geestelijk of in de liefde. Waar de wanhoop 
                          zich breed maakt en de panische angst voor de toekomst 
                          dreigt te gaan heersen.  Bid en dank ook voor.. 
Zaterdag     30: Morgen is Hervormingsdag. In 1517 spijkerde Maarten Luther
                          zijn stellingen aan de kapeldeur in Wittenberg. De afgelopen
                          maanden werd de liturgie en werden de lezingen en gebeden
                          in onze kerk gestempeld door de Lutherse Kerk. Een tegelijk
                          zelfstandige wereldwijde Kerk en onderdeel aan de PKN. 
                          Bid en dank voor gedeeld geloof, gedeeld gebed, ook in de 
                          tijd, wanneer wij ons spiegelen aan en deelnemen in de 
                          gebeden van anderen en eerderen. Bid en dank ook voor.. 
Zondag       31: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”

November
Maandag      1:  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag        2:. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     3:  Bid voor wie ongeneselijk en onherroepelijk ziek is. Wie 
                          mobiliteit is kwijt geraakt, wie aan huis, of aan bed of aan 
                          rolstoel gekluisterd is. Bid om kracht, om hoop, om ver
                          trouwen, om het “nochtans..” van het geloof . Bid en dank 
Donderdag   4: Bid voor wie het beroep op zee ligt. Een goede vaart en 
                          een behouden thuiskomst. 
Vrijdag         5: Bid voor de rouwenden. De wereld en de tijd gaan verder, 
                          meer het verdriet blijft. Bid om de troost dat voor God allen
                          in leven zijn en dat dit leven en deze dood niet het laatste 
                          zijn, mar het voorlaatste. Bid en dank ook voor.. 
Zaterdag       6:  Bid voor de overheden in de verschillende landen. 

Een Wereldwijde pandemische dreiging vraagt om overleg, 
solidariteit en gezamenlijkheid.

                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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