GEBEDSKALENDER
Gebedskalender voor de periode van 27 april t/m 10 mei 2019
Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 27 april:

Laten wij vandaag bidden voor ons koningshuis. Dat zij een verbindende
factor blijven in ons land.

Zondag 28 april:

Laten wij bidden zonder ophouden en God in alles danken.

Maandag 29 april:

Dank God voor alle kansen die er zijn om online te delen van Gods
liefde. Bid dat die kansen in wijsheid benut worden.

Dinsdag 30 april:

Laten we danken voor de grootheid van de Heer.

Woensdag 1 mei:

Bidden we voor de kinderen die opgroeien in een oorlogssituatie en
vreselijke dingen mee maken.

Donderdag 2 mei:

Wij willen God danken voor die jongen die het in zijn klas opgenomen
heeft voor de zwakkere. Dat velen hem mogen volgen, om het koninkrijk
van God op aarde te realiseren. Niet alleen op scholen, maar ook op
werkvloeren.

Vrijdag 3 mei:

Laten wij bidden voor mensen met een eigen bedrijf die in zwaar weer
verkeren.

Zaterdag 4 mei:

Wij danken dat wij in Nederland vandaag op een waardige en
respectvolle manier bij de dodenherdenking in vrijheid stil mogen staan.

Zondag 5 mei:

Laten wij God danken dat wij elk jaar bevrijdingsdag met elkaar mogen
vieren. Dat wij in vrijheid met elkaar samenleven is iets waar wij met Uw
hulp aan moeten blijven werken.

Maandag 6 mei:

Heer, wilt U zijn met alle mensen die alleen door het leven gaan.

Dinsdag 7 mei:

Dank dat God Zijn vreugde in overvloed met jou wil delen.

Woensdag 8 mei:

Bidden we voor vrienden en familieleden die te maken hebben met
ziekte. We bidden niet alleen voor hen maar ook voor hun naasten en
degenen die hen verzorgen.

Donderdag 9 mei:

Bid dat je een stem mag zijn tot eer van God.

Vrijdag 10 mei:

Bid voor Gods eerste liefde, het Joodse volk, voor hun veiligheid en hun
redding.

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

