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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:  Er is een versoepeling van de RIVM maatregelen, maar
                          (de angst voor) het coronavirus bepaalt nog grotendeels het
                          leven van alledag. Bid voor de pogingen een vaccin te vinden.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   2:  Bid voor koning Willem-Alexander, voor zijn werk en voor
                          zijn gezin. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag         3: Bid voor onze eigen gemeente.  Vraag jezelf af wat je kunt 
                          doen, hoe je kunt bijdragen en leg dat voor aan God. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       4: Het is weer toegestaan om met 100 mensen een kerkdienst
                          te bezoeken. Hoe dat bij ons zal zijn? Wat heeft de afgelopen
                          periode gedaan met ons geloof, ons gemeentegevoel, onze 
                          trouw en verbondenheid. Bid voor de dienst van morgen.
                         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: Michel en Janet zetten zich in voor daklozen in Boedapest 
                          en hulp aan gezinnen en ouderen. Bid dat veel mensen ook 
                          God leren kennen door de online evangelisatie die Janet 
                          wekelijks gestart is.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag        7:  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)
Woensdag     8:  Bid voor wie bedroefd is. Dingen zijn anders gelopen dan 
                          gehoopt, mensen zijn weggeraakt of weggegaan of wegge-
                          vallen. Er is teleurstelling over de ander over jezelf over het 
                          leven, misschien wel over God. “Laten bij alles uw wensen
                          bekend worden bij Hem..” zegt Filipp. 4 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   9:  Bid voor wie het land dient in land-. Luchtmacht of marine.
                          Dat zij niet worden ingezet anders dan voor vrede en veilig-
                           heid, dat zij ongedeerd zullen terugkeren van hun missies. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       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)



Zaterdag     11: Een kerk heeft ambtsdragers nodig, de onze ook Bid hiervoor
                          en overweeg of u niet zelf gevraagd/geroepen door de gemeente
                          maar daarmee ook  van Godswege wordt. 
                          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: Ook de vacantie van velen staat onder druk. Bid voor wie 
                          niet weg kunnen, dat de vakantieperiode toch een tijd van 
                          ontkramping kan zijn. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      14:  Bid voor de ambtsdragers en hun colleges, ouderling, diaken,
                          kerkrentmeesters. Zonder of met weinig persoonlijk contact
                          staat niet alleen de eenheid onder grote druk, maat wordt ook
                             het werken voor en binnen  de gemeente soms heel moeilijk.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag  15: Bid voor wie rouwen. Een mens, met dankbaarheid herinnerd,
                          maar ook – en dat soms pijnlijk – gemist. Juist omdat de 
                          liefde, ook voor de overledenen blijft, resteert weemoed. 
                          Wij vertrouwen op en verwachten de wederkomst van Jezus,
                          de wederherstelling van alle dingen en het weerzien. 
                          Dank voor deze beloften 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 16:  Ook economisch wordt er geleden door het coronavirus. 
                          Bid voor de bedrijfstakken waarin het moeilijk gaat, waar 
                          faillissement dreigt of reeds ia. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       17: Bid voor de overige kerken in ons land. Wij moeten allen 
                          kerk-zijn in lastige omstandigheden 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     18:  Bid en dank  voor het “bijzondere” pastoraat in onze zieken-
                           huizen, 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)
Zondag       19: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    20: Bid voor wie verantwoordelijkheid dragen, in kerk, politiek
                          en maatschappij. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      21: Vergeet de ouderen niet. In uw gebeden, maar ook in uw 



                          aandacht. Bid en dank voor de mantelzorgers.
                         Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   22: Bid voor de jeugd en de jongeren.
                         Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  23: Bid voor de mensen, wier beroep op zee ligt. Soms lang 
                          van huis, soms gevaarlijk. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       24: Bid voor wie gevangen zit. Letterlijk, 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: Vele beginnende studenten zijn deze maanden op zoek naar
                          woonruimte in hun plaats van onderwijs. Bid hiervoor 
                          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 zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap
                          en een voorspoedige geboorte. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      28: Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers. Als herders
                          en leraars, verantwoordelijk voor  de verkondiging en voor 
                          het bezoek, staan velen onder grote druk. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   29:  Bid voor de huwelijken en de gezinnen.  Het thuis-moeten-
                          blijven en de weinige sociale contacten kunnen spanning 
                          opleveren. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 30: Voor Israël is het Tisja Beav, de traditionele rouwdag. Dag 
                          van de verwoesting van zowel de eerste als de tweede Joodse
                          tempel, rond deze dag wordt ook bedacht de moordpartijen
                          van de kruisvaarders, de verdrijving uit Spanje, het begin 
                          van de holocaust. Bid hiervoor. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       31: dank, na en bij alle gebeden van deze en de komende maand,
                          dat Jezus Heer is. Heer over en in alle omstandigheden. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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