GEBEDSKALENDER
Gebedskalender voor de periode van 7 juli t/m 20 juli 2018
Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 7 juli:

Bidden wij voor allen die God zoeken, maar Hem niet kunnen vinden.

Zondag 8 juli:

Danken dat we in alle vrijheid hier in Rijssen naar de kerk kunnen gaan
om even tot rust te komen, elkaar te ontmoeten en nieuwe energie op te
doen in het geloof. Dat juist de vakantietijd ons daartoe ook uitnodigt
om elders een dienst bij te wonen!

Maandag 9 juli:

Bid om verbreking van de macht van het antisemitisme en om
vertrouwen op God door het joodse volk.

Dinsdag 10 juli:

Bidden wij voor allen die twijfelen aan Gods aanwezigheid in ons leven.

Woensdag 11 juli:

Bidden wij voor alle mensen, waar ook ter wereld, die te lijden hebben
onder de droogte en niet meer weten hoe zij voor zichzelf en hun vee
aan water moeten komen.

Donderdag 12 juli:

Laten we bidden dat we bij tegenslag niet God de schuld zullen geven,
maar Hem juist zullen vragen om kracht om met de problemen of zorgen
om te gaan en Hem om uitkomst vragen.

Vrijdag 13 juli:

Graag gebed voor de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van
Youth Together (12-18jr). Dat God nieuwe medewerkers geeft voor de
groeiende jongeren groepen en dat de heilige Geest ons scherp houdt en
wijsheid geeft.

Zaterdag 14 juli:

Bid dat Iran met alles wat dit land ten noorden van Israël uitvoert (in
Syrië en Libanon), niet zal kunnen uitrichten ten opzichte van Israël.

Zondag 15 juli:

Bidden wij voor de eenheid onder de christenen, wereldwijd.

Maandag 16 juli:

Graag gebed voor hen die in een relatie of huwelijk spanningen ervaren
en met twijfels worstelen.

Dinsdag 17 juli:

Graag gebed voor de “GoeieVraag avonden”, speciaal voor twintigers en
dertigers die rondlopen met kritische vragen over geloof en kerk. Ons
gebed is dat er in deze avonden alle openheid is en ruimte voor
innerlijke twijfels en onzekerheid rondom geloof.

Woensdag 18 juli:

Bidden wij voor iedereen die toe is aan rust. Dat zij deze ook mogen
ervaren.

Donderdag 19 juli:

Bid voor de Joden en de hulpverleningsorganisaties in Oekraïne, zoals
Ebenezer en Christenen voor Israël;

Vrijdag 20 juli:

Danken wij voor Gods trouw aan ons.

Gebedspunten voor de gebedsbrief kunt u mailen of doorbellen
naar het volgende:
emailadres: gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl
mobiel: Herman Dijk, 06-51846125

