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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  
 
 

Zondag      1: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   2: Het nieuwe jaar is gisteren begonnen. Vertrouw uzelf, de mensen en dingen die u lief 

zijn, maar ook al wie en al wat u moeilijk vindt, toe aan God, ook dit komende jaar.  Ook in dit jaar is 

vertrouwen op God, liefde voor elkaar en medemenselijkheid  broodnodig. Bid en dank ook voor.. 

(naam gemeentelid) 

Dinsdag      3:       Bid voor de zieken. Naar lichaam, ziel en geest. Bid ook voor wie mantelzorg 

verleent en voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel. Bid en dank ook voor.. (naam 

gemeentelid) 

Woensdag  4:    Bid voor de kerken in de regio. Wij delen één dienst en één verantwoordelijkheid in 

één Heer.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Donderdag 5:  Begin uw gebed met het uitspreken van dank voor.., daarna  voorbede voor.., daarna 

het uitspreken van vertrouwen .  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Vrijdag        6:     Bid voor de slachtoffers van de vele oorlogen, de terreur en het geweld in de wereld. 

Dank voor wie daarin als vredesstichter hun werk proberen te doen. Bid voor wie verantwoordelijkheid 

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

Zaterdag      7: Dank voor huwelijken, die hebben kunnen duren. Mensen zijn voor en hebben elkaar 

gespaard. De tijd zelf is een factor geworden van dank voor alle betrokkenen, ouders, kinderen, 

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

Zondag 8:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag    9: Bid en dank voor het kringwerk. Vanavond is er lekker en pittig, jongeren spreken met 

elkaar over de vragen en zekerheden van geloven.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Dinsdag        10: Bid voor onze broeders en zusters in de verdrukking, en ook voor de kerk in het 

westen, dat zij niet zal indommelen, maar actief zal zijn en getuigend. Dat zij en wij ons niet zullen 

schamen Gemeente van Jezus Christus te zijn. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Woensdag     11: Bid voor koning Willem-Alexander en zijn gezin. Maar ook voor zijn rol en 

verantwoordelijkheid in de politiek.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Donderdag   12: Bid voor de alleengaanden. Soms vrijwillig, maar vaker onvrijwillig, door scheiding of 

dood.  Eenzaamheid kan een zware last zijn.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Vrijdag           13: Bid om groei voor de gemeente. Zowel in aantal, in gemeenschap,  als in diepgang. 

De groeigroepen in onze gemeente (maar die natuurlijk niet alleen) zijn hier in het bijzonder op 

gespitst. Bid en dank hiervoor.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 



Zaterdag   14: De komende twee weken is er de actie kerkbalans 2023. Bid en geef hiervoor, opdat 

het evangelie ook institutioneel kan worden doorgegeven.  Een gemeenschap zonder kerk is een 

gemeenschap zonder kloppend hart. Dwars tegen alle drukte ne druk in, is er de zondagse eredienst 

en het doordeweekse pastoraat en diaconaat. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Zondag      15: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   16: Een kerk kan moeilijk bestaan als er niet velen zijn, die vrijwillig iets of veel van de 

taken op zich willen nemen. Bid en dank voor hen.  

 Dinsdag      17:  Bid voor de mensen, waarvan de partner is opgenomen in een verpleeg- of 

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

Woensdag    18: 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.. (naam gemeentelid) 

Donderdag  19 :  Vanavond is connect. Geloven, persoonlijk bevraagd en betuigd, besproken en 

gedeeld. Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Vrijdag           20: Bid en dank voor de vele evangeliebewegingen,  Youth for Christ, de Navigators, De 

Doorbrekers etc. Juist waar wij en bij wie als gevestigde kerken soms moeilijk of niet kunnen komen 

doen zij hun zegenrijk werk . Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Zaterdag   21: Morgen wordt Julius van Gerven gedoopt, zoon van Rob en Sofia van Gerven -de 

Keijzer, broertje van Rosa.  Dank voor zijn geboorte, bid voor dit gezin en verheug u in de doop. Bid 

en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Zondag      22: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag  23: Het moderamen vergadert en bereidt de kerkeraad voor. Dat is zowel een 

vreugdevolle als een serieuze zaak. Een gemeente is een gemeente des Heren èn een gemeente van 

mensen, tegelijk en door elkaar. Dat gaat soms niet vanzelf. Maar in geloof en vertrouwen worden 

wegen gezocht. Bid voor het moderamen.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Dinsdag     24: 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) 

 Woensdag 25: Bid voor en om vrede in de wereld. Land staat tegenover land en ook intern is er 

oorlogszucht. Bid dat Gods Geest ons zal bewaren voor nog ergere.  Bid en dank ook voor.. (naam 

gemeentelid) 

Donderdag  26: Vrijdag      27: Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers .  Als herders en 

leraars, verantwoordelijk voor  de verkondiging en voor het bezoek, staan velen onder grote 

tijdsdruk. Bid ook voor onze kerkelijk werker.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Zaterdag   28: Bid voor wie ons land en de vrede, maar ook de gerechtigheid  dienen in land-, 

luchtmacht en marine. Niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar ook  een hachelijke taak.  

Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 



Zondag      29:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   30:  Vanavond vergadert de kerkeraad. Gemeente-zijn in onze tijd is gave en opgave, 

geloven soms tegen de wind in vertrouwen op god, Bid hiervoor. Bid ook  voor en om nieuwe 

ambtsdragers om visie, vreugde en vertrouwen.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Dinsdag 31:    Vandaag verjaart prinses Beatrix.  In haar regeerperiode, maar ook in haar persoonlijk 

leven  heeft ze veel meegemaakt. Bid en dank voor haar.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Februari 

Woensdag 1: Velen in Nederland, maar speciaal in Zeeland denken vandaag aan de watersnoodramp. 

Bid voor de slachtoffers van overstromingen en wateroverlast en andere natuurrampen elders in de 

wereld.   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) 

 

 

 
 

 

 

 

 


