
 
Kapelse Gebedskalender juni  2022 

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. 
 
Juni  

Woensdag 1: Bid voor wie rouw draagt. Mensen ons voorgegaan, mensen gemist, levens 

(af)gebroken. “Voor Hem leven zij allen” heeft Jezus gezegd en beloofd. Hierop mogen wij  

vertrouwen.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Donderdag 2: Bid en dank voor het jeugdwerk, de jeugd en jeugdouderlingen. Dat is bij iedere 

generatie weer een uitdaging en een zorg: de overdracht van geloof. Denk ook aan de kinderkerk. Bid 

en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Vrijdag 3: Bid voor de zwangeren en bid ook voor hen, die graag kinderen zouden willen hebben.  Bid 

en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Zaterdag     4:   Bid en dank voor gezin en familie. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Zondag       5: Pinksteren. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” en 

“Kom, Schepper, Geest, die levend maakt.” 

Maandag   6: De synagoge viert (de tweede dag van) het Wekenfeest, Deut. 16:9v, een herinnering 

aan Gods geven van de Thora aan zijn volk.  Bid voor Israël. Bid en dank ook voor.. (naam 

gemeentelid) 

Dinsdag      7:  Bid voor de Palestijnen, een gemarginaliseerd, gediscrimineerd, en door velen, zowel 

Arabische broedervolkeren als christelijke kerken vergeten volk. Extra moeilijk hebben de christen-

Palestijnen het.  In Israël zijn het tweederangsburgers. Bid voor hen. Bid en dank ook voor.. (naam 

gemeentelid) 

Woensdag   8: Bid voor en met wie rouwen. Ieder van ons kent gemis. Dat kan met de jaren wel 
anders worden, maar het wordt meestal niet minder. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Donderdag 9: Bid voor de vredestichters in onze wereld. Voor de politici die zich niet laten 

meeslepen door het verbale en morele geweld. Voor kerkleiders die niet buigen en vallen voor de 

macht.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Vrijdag      10: 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.. (naam 
gemeentelid) 
 



Zaterdag   11:. Morgen is er een jeugddienst.  Vanouds is de band tussen jongeren en kerkgang niet 
hecht. Bis voor de jeugd in een tijd en een maatschappij en een wereld als die van ons.  Bid en dank 
ook voor.. (naam gemeentelid) 
 

Zondag      12: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   13:  Bid en dank voor Kerkelijk Leven. Jaap Janse is de eindredacteur. Gemeenten in oost-
Zuid-Beveland blijven mede hierdoor op elkaar betrokken. Bid en dank voor hem.  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: Deze dagen wordt voor de meeste leerlingen de examenuitslag 2022 bekend. De 
examens verliepen dit jaar opnieuw anders dan de voorgaande jaren. De blijdschap over het 
geslaagd-zijn zal niet minder zijn, maar de sfeer daaromheen wel. Wees blij met de geslaagden en bid 
voor wie het (nog) niet gehaald hebben. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Donderdag  16 :  De R.K. Kerk viert vandaag uitbundig Sacramentsdag, het geheim, de werkelijkheid 
en de zegen van de eucharistie (Heilig Avondmaal).  Voor ons protestanten nogal over de top, maar 
als tegenwicht tegen “onze” geringschatting ervan toch oecumenisch belangrijk.  “Doe dit!” heeft 
jezus gezegd. De R.K. Kerk doet dit iedere zondag, wij meestal om de zoveel tijd. Dank voor de gave 
van et Heilig Avondmaal.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Vrijdag           17: Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf.  Dank voor mogelijkheden van genezing en 
zorg. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 

Zaterdag   18:  Morgen is het vaderdag. Bid en dank voor wie een vader is (geweest) voor jezelf en 
voor anderen, lichamelijk maar ook geestelijk. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 

Zondag      19: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag  20:  Vanavond vergadert het moderamen.  Er moet worden voorgesproken en voor bereid. 
Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 

Dinsdag     21: Bid voor de slachtoffers van de vele oorlogen, de terreur  en het geweld in de wereld..  

Bid voor wie verantwoordelijkheid dragen.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Woensdag 22: Bid en dank voor de nieuwsbrief. Een voor ons andere manier van onderling contact, 
naast het bezoekwerk, in persoon en telefonisch,  de eredienst en kerkelijk Leven. Bid en dank ook 
voor.. (naam gemeentelid) 
 
Donderdag  23: Dank voor jaren ons gegeven. Dat wij kunnen vieren. Verjaardagen, jubilea, reünies. 
De tijd is ook een gave van God. Bid dat wij die goed en met zegen gebruiken. Bid en dank ook voor.. 
(naam gemeentelid) 
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: Prinses Alexia viert morgen haar verjaardag. Bid voor het koninklijke gezin, koning 

Willem Alexander en koningin Maxima, 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) 

Zondag      26:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   27:  Bid voor de eenzamen. Je hoeft daarvoor niet noodzakelijk alleen te zijn. Zelfs met 

anderen om je heen, kan een mens zich eenzaam voelen.  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:  Bid en dank voor de Gemeente van Christus. Wereldwijd en tijdbreed wordt in 
allerlei gestalten het evangelie verkondigd, het sacrament bediend en barmhartigheid bewezen. Bid 
en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Donderdag 30: 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) 
 
 
Juli 

Vrijdag  1: Bid en dank  voor het “bijzondere” pastoraat in onze ziekenhuizen, gevangenissen, 
psychiatrische instellingen, universiteiten ed. Naast de kerken werken veel pastores, bid om een 
zegen over hun werk. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Zaterdag     2:  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) 

Zondag 3:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   4: Bid en dank voor de inloopochtend. Mensen ontmoeten elkaar, spreken en delen, 

bemoedigend, informatief, gezellig. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Dinsdag   5:   Bid voor de diaconie. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 

Woensdag   6: Bid voor de ouderen in onze gemeente. Er is soms eenzaamheid, 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). 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) 
Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


