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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.



Dinsdag       1:   Bid voor koning Willem Alexander, de verantwoordelijkheid
                          die hij draagt als staatshoofd, man en vader. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     2: Bid voor alle inspanningen om een werkzaam vaccin te 
                          vinden tegen het coronavirus. Bid en dank ook voor.. 
Donderdag   3: Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf.  Dank voor mogelijk-
                           heden van genezing en zorg. Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag         4: De Oosters-Orthodoxe Kerk kent het zg.” Jezusgebed”: 
                          Inademen: Heer Jezus Christus Zoon van God, Uitademen:
                          ontferm u over mij. Probeer dat ook de komende periode, 
                          de dag door, zomaar. Er gaat een merkwaardige vrede van 
                          uit. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       5:  Sinterklaasavond. Een feest dat ondanks dat het onder druk
                          staat van politieke meningen en corona-omstandigheden 
                          toch het feest van en voor de kinderen blijft. Bid  voor de 
                          gezinnen waar dat nu moelijk is. Omdat er geen geld voor 
                          is, geen bezoek kan komen of om andere redenen. Bid en 
                          dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag         6: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      7: Bid voor slachtoffers van covid 19. Niet alleen de besmette
                          zieken, maar ook voor wie er indirect door contactverbod, 
                          sluiting e.d. door getroffen is.  Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag        8:  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    9: Vanmiddag is de ouderenkerstviering vanuit de Mozeskerk 
                          in Biezelinge. Ds. de Roest zal een meditatie houden Bid 
                          en dank hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 10: 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       11: Israël viert een week lang het Chanoekafeest, de herinwijding
                          van de tempel in 164 voor Chr. Evenals Kerst een feest 
                          versterkt met lichtjes. Bid voor deze lotsgemeenschap, 
                          land, volk, geloof. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     12: Bid voor de jeugd en de jongeren. De periode van ernstig 
                          gekortwiekte contactmomenten is voor hen, net als voor de
                          eenzame ouderen erg zwaar. Bid en dank ook voor.. 
Zondag      13: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..” 
Maandag    14: 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)
Dinsdag      15: Bid vanwege de haat van de militante islam tegen christenen
                          en joden.  Bid voor de politici wereldwijd,  die een antwoord
                          moeten zoeken op het gevaar van het terrorisme.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   16: 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 17: Bid voor de overige kerken in de gemeente Kapelle: de 
                          PKN gemeente in Biezelinge, de christelijke Gereformeerde
                          Kerk, de Koptische kerk, de PKN gemeente in Wemeldinge,
                          de gereformeerde gemeente, de vrij-evangelische gemeente.
                          Wij delen, hoe onderscheiden ook, één dienst. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       18: Bid voor onze eigen gemeente. Dat we vast zullen houden 
                          aan Jezus en aan elkaar. Bid en dank ook voor.. 
Zaterdag     19: Hoe is het gegaan met het “Jezusgebed”? ( zie 4 december)
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       20: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    21: Bid voor ons parlemet en de regering. Bid en dank ook 
Dinsdag      22: Bid voor wie rouwen, Verdriet, gemis blijft, maar ook het 
                          heden met de gave en opgave daarvan. Bid en dank ook 
                          voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   23: Bid voor wie opziet tegen hoe de kerstperiode gevierd kan 
                          worden. Wel of niet met familie, wel of niet met kerkbezoek,
                          wel of niet met vakantie. Bid en dank ook voor.. 
Donderdag 24:  De Kerstperiodes en de Kerstnachtdienst zal heel anders 
                          zijn dan andere jaren. Minder massaal, minder uitbundig, 
                          minder “merry”. Maar als wij niet of minder kunnen zingen
                          en vieren doen de engelen dat meer. In de nacht van 
                          Bethlehem werd Jezus geboren in de donkere dagen van nu
                          blijft het evangelie hetzelfde: “Heden is U de heiland geboren”
                          en “Ere zij God..” Geloof en dank.  Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag       25:  Juist nu de feestelijkheden rond Kerst onder druk staan, 
                          komt wellicht de bron en de kern ervan, de geboorte van 
                          Jezus Christus in en voor een wereld in nood meer naar 
                          voren. Bid voor onze wereld en dank God voor Zijn Zoon. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     26:  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.. 
zondag       27: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    28:  Bid en dank voor de vele hulporganisaties die in ons land 



                          en wereldwijd hun zegenrijk werk doen, opdat en zodat 
                          mensen niet aan hun lot worden overgelaten. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      29:  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)
Woensdag   30:  Bid voor de ouderen in onze gemeente. Er is soms een-
                          zaamheid, teleurstelling. Bid ook voor wie zorg aan hen 
                          verlenen, familie en personeel in huis of instelling.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 31: ” Dank God voor Zijn nabijheid in het afgelopen jaar. Laat 
                          voor het laatst dit jaar onze vreugde en ons verdriet, onze 
                          dank en onze zorg voor Hem komen, in de verwachting 
                          van een nieuw jaar en daarbovenuit de nieuwe hemel en de
                          nieuwe aarde.  Er is ook een element van weemoed over 
                          wat voorbijgegaan is en wie ons zijn ontvallen, het afgelopen
                          jaar en de jaren daarvoor. En onzekerheid over de toekomst.
                          Bid voor wie op deze dag juist het gemis meer voelt dan de
                          belofte. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag         1:  Het nieuwe jaar is begonnen. Vertrouw uzelf, de mensen en
Januari 2021     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)
Zaterdag       2:   Bid en dank voor de mensen in de vitale beroepen. Zij
lopen                   risico, bid om bescherming. Bid ook voor de wetenschap-
pers                     in hun zoektocht naar een middel tegen de pandemie. 
                          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 voor de overheid, hier in Kapelle en in Den Haag. 
                          Wereldwijd voor allen in invloedrijke posities, politiek, 
                          economisch, kerkelijk. Dat zij niet voor zichzelf maar tot 
                          eer van God en zegen voor de mensen zullen besturen. 
Dinsdag        5:  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     6: Driekoningen. Laten wij danken voor Koning jezus en bidden
                          voor koning Willem Alexander en koningin Maxima, zij zijn
                          niet alleen gezinshoofd, maar ook staatshoofd, een verant-
                          woordelijke, een hoge roeping. Bid voor koning Willem 
                          Alexander en koningin Maxima, zij zijn niet alleen gezins-
                          hoofd, maar ook staatshoofd, een verantwoordelijke, een 
                          hoge roeping. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  7:   Voor onze broeders en zusters van de Koptische kerk (Bieze-
                            lingsestraat) begint vandaag – volgens de z.g. Juliaanse kalender
                          - het Orthodoxe Kerstfeest. Bid voor hen. Bid en dank ook voor..


