GEBEDSKALENDER
Gebedskalender voor de periode van 7 t/m 20 december 2019
Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 7 december:

Laten wij bidden voor de kleine Joodse gemeenschap in Hebron, de
plaats waar David eens koning was en bidden dat Joden en Arabieren
daar in vrede en saamhorigheid met elkaar mogen leven.

Zondag 8 december:

Wij danken U Heer, dat we ons als Ontmoetingskerk op deze tweede
adventszondag weer mogen voorbereiden op het geboortefeest van onze
Heiland.

Maandag 9 december:

Laten we denken aan en bidden voor de mensen die het moeilijk hebben
om de touwtjes aan elkaar te knopen i.v.m. financiële moeilijkheden. Dat
er ouders zijn die er soms veel verdriet van hebben dat zij hun kinderen
niet kunnen geven wat ze zo graag zouden willen geven.

Dinsdag 10 december:

Bidden we voor allen die deze tijd voor de eerste of zoveelste keer
zonder hun partner ingaan en daardoor het gemis dubbel zo zwaar
ervaren. Dat zij mogen weten dat God hen juist nu extra nabij is. Dat
degenen die om hen heen staan, extra oog voor hen mogen hebben.

Woensdag 11 december:

Laten wij God, de Heer prijzen, de God van Israël, die alleen wonderen
doet [naar Psalm 72:18 NBV].

Donderdag 12 december:

Laten wij bidden naar het lied: Onze schuilplaats is God. Onze hulp en
onze verwachting is in U voor eeuwig. Wij richten daarom onze harten
naar boven. Wij vertrouwen op de God die wij loven. Niemand kan ons
uit Uw handen roven. Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Vrijdag 13 december:

Danken we voor al het kerkenwerk dat gedaan wordt en bidden we voor
de noabers, dat zij in hun rol mogen groeien.

Zaterdag 14 december:

Bidden wij voor saamhorigheid en solidariteit binnen onze gemeente.

Zondag 15 december:

Vandaag wordt er in alle kerkdiensten aandacht gegeven aan de Alpha
cursus. Bidden wij dat ook de gasten die vandaag aanwezig zijn iets
proeven van Jezus’ liefde voor ons.

Maandag 16 december:

Danken we voor het vele werk van vrijwilligers in kerk en samenleving,
als een uiting van onbaatzuchtig een steentje bij willen dragen aan het
welzijn van anderen en ook van jezelf.

Dinsdag 17 december:

Vanavond is er een open inloopavond van de Alpha cursus. Wij willen
bidden voor alle deelnemers die zich hebben opgegeven of zich nog
gaan opgeven, dat God hen zegent.

Woensdag 18 december:

Laten wij Gods betrokkenheid op Jeruzalem niet vergeten, laten wij
bidden om vrede en voorspoed voor deze stad.

Donderdag 19 december:

Danken we dat de gerechtigheid van God voor eeuwig is en dat hij voor
zijn volk Israël zal blijven zorgen.

Vrijdag 20 december:

Danken we dat de kinderen en jongeren kerstvakantie hebben, even
kunnen bijkomen van de eerste helft van het schooljaar. Dat zij en
iedereen die werken in het onderwijs kan bijtanken voor de tweede helft.

Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen of
doorbellen naar:
emailadres: gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl
mobiel: Joop Bökkerink 06-23226407

