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We vragen vandaag gebed voor Jan Willem, 
Melissa en Amalia. Dat er een oplossing mag 
komen voor hun visum. Voor bescherming en 
wijsheid van het team. Dat de houtwerkplaats een 
fijne bemoedigende plek mag zijn voor de jongens 
die daar komen.

Vandaag denken wij aan de ouderen in onze 
gemeente en hen die aan huis gebonden zijn, voor 
wie eenzaamheid in deze tijd op de loer ligt. Wij 
bidden dat zij zich verbonden mogen weten met 
onze Hemelse Vader en met Zijn gemeente. 

Kerstactie van het NBG was voor o.a. Syrisch 
Bijbelgenootschap: ‘Blijft u alstublieft aan ons 
denken. Bid voor ons werk en dat we blijven 
vertrouwen op ons geloof in Jezus Christus. Alleen 
zo kunnen we doorgaan met de opbouw van ons 
verwoeste land waar al zoveel mensenlevens 
verspild zijn’

In deze voorjaarsvakantie worden diverse 
activiteiten georganiseerd voor de kinderen en de 
jeugd. We bidden dat deze activiteiten plezier en 
samenbinding zullen geven. 

Verlangen om dichter bij God te leven om van 
Hem te getuigen en daardoor anderen te 
bemoedigen. Ieder op de wijze die bij hem/haar 
past. Dat mag vandaag ons gebed zijn.

De Gemeente in BLOEI-dienst zal dit jaar op een 
creatieve manier plaatsvinden. Het schaapje Yep 
zal hierin een rol spelen (Ps. 23). Bidt u, bid jij 
mee voor en mooi moment? Dat ‘s Heren zegen 
op hen daal, ook op ouders en verzorgers.

We danken voor geboortes van kinderen in deze 
coronatijd en bidden voor de jonge gezinnen. Juist 
nu kan spontaan contact met andere jonge ouders 
gemist worden. 

We danken dat de muziekgroepen al zo lang de 
lofzang mogen laten doorklinken. We bidden 
dat de luisteraars zich thuis hierop betrokken 
voelen.

We vragen gebed voor de wijkouderlingen. Juist 
nu er geen tot weinig bezoeken kunnen worden 
afgelegd bidden we dat zij op een creatieve 
manier contact kunnen onderhouden met hun wijk  

Dag van de vrijwilliger. We zijn dankbaar voor veel 
vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de 
gemeente. Door hun inzet lopen veel zaken 
‘gewoon’ op rolletjes. Bid hen een warm hart toe 
vol passie en liefde met het oog op het Hogere 
doel.

We mogen danken voor de muziekuitzendingen, 
met soms een korte meditatie, iedere 
vrijdagmiddag rond de klok van vijf. De luisteraars 
van vandaag bidden we een fijn muzikaal moment 
toe en een gevoel van verbondenheid met elkaar.

Dank voor het werk van stichting de HOOP in 
Dordrecht. Bid dat cliënten weer hoop en moed 
mogen krijgen en Jezus zullen leren kennen.

Het gebed is het fundament van onze 
gemeente. Laten we trouw zijn en bidden 
voor  gemeenteleden waar we lijntjes mee 
hebben en die gebed nodig hebben.

NOORD AFRIKA. Goed nieuws: via een website 
is de film de ‘Nativity Story’ in een lokale taal 
duizenden keren bekeken! Bid dat velen verder 
gaan zoeken naar ‘het goede nieuws’. 

Dank voor online lessen voor hogere scholen. Bid 
voor de basisscholen in ons dorp dat door de 
Godsdienstlessen de kinderen mogen leren 
vertrouwen op de Goede Herder. Dank voor inzet 
van jufs en meesters.

Dank voor de fijne contacten met de mensen van 
de kringloop in Hongarije. Bidt u ook mee voor 
nieuwe opslagruimte in Hardinxveld?

We bidden voor hen die zonder partner door het 
leven gaan. Dat zij liefde en geborgenheid mogen 
voelen in vriendschaps/familierelaties, gemis 
durven delen en mogen ervaren dat zij waardevol 
zijn. 

We vragen gebed voor mensen die zich 
inzetten om kinderen te bevrijden uit de 
slavernij. Met ons jaarproject willen we de 
organisatie International Justice Mission (IJM) 
ondersteunen. 

Vandaag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. 
Als moderne mensen denken we wel dat we 
veel onder controle hebben. Tegelijk beseffen 
we hoe klein onze invloed is. Biddag betekent 
dan ook: zeker, je hebt weinig invloed, maar 
God vecht met je mee. 

‘Wilt U, onze hemelse Vader, Uw armen om 
onze kinderen en tieners heen slaan en wilt U 
hen bewaren en helpen in deze onrustige en 
moeilijke tijd? Zij zijn hard geraakt door de 
pandemie en alle maatregelen die zijn 
ingesteld.’ 

We danken voor de technische mogelijkheden 
die er zijn om de diensten thuis mee te 
beleven. We danken en bidden voor het 
camerateam die de beelden verzorgt.
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Ook gebedspunten aandragen?   
Deze dan graag sturen uiterlijk 27 maart 

 naar gebedskalender@hggop.nl

Wat is er veel wat wij niet weten van onze 
medemens: de littekens van ervaringen, gevoel 
dat je er niet toe doet, eenzaamheid. Vandaag 
vragen wij of God hen Zijn aanwezigheid wil laten 
voelen als Zijn geliefde zoon/dochter.

Bid voor een goed contact tussen predikant en 
muzikanten bij de voorbereiding van de diensten.

Mensen die te maken hebben met dementie en 
hun familie en mantelzorgers die om hen heen 
staan en verdriet hebben om het lijden van 
dierbaren, voor hen willen we deze dag bidden.

We bidden voor de zondagschoolleiding dat zij 
moed houden nu er zo weinig contact is met de 
kinderen. Ook vragen we gebed dat de projecten 
op de website bezocht worden om met elkaar 
verbonden te blijven in Christus.

We danken voor de kosters die er iedere zondag  
weer voor zorgen dat de mensen die naar de 
kerk komen gastvrij ontvangen worden.

Vandaag bidden we voor gedetineerden in Pi’s 
en tbs-klinieken. Deze mensen krijgen al 
maanden weinig of geen bezoek. De Corona 
brengt daarin ook de nodige extra spanningen. 
Bid voor rust voor gevangenen en personeel.

NOORD-AFRIKA. Bid voor jonge mensen dat zij de 
juiste hulp mogen ontvangen om trauma’s uit hun 
jeugd te verwerken. 

Dat Follow Me door mag klinken in de harten van 
de leiding en tieners, dat het verlangen blijft Jezus 
écht te volgen, te leven vanuit Zijn geest! 

We danken vandaag dat we in vrijheid het 
feest van de Opstanding mogen vieren. 

Gemeenschapshuis Hongarije: Het voornemen 
is om in 4 containers een ‘huiskamer’ in te 
richten om daarin clubs voor kinderen te 
houden en activiteiten te organiseren voor 
mensen van elke leeftijd. Bidt u, bid jij mee 
voor mogelijkheden?

Op deze Palmzondag doen vijf mensen uit onze 
gemeente belijdenis van het geloof. We zijn 
dankbaar dat zij staan voor hun geloof en bidden 
hen Gods sterkte toe.

Deze week is het Stille Week. Iedere avond is er 
een kort moment van bezinning. Een moment om 
ons in stilte te bezinnen op de weg die onze Heer 
Jezus Christus voor ons is gegaan. Wij bidden dat 
deze momenten onze verwondering over Zijn 
liefde zal verdiepen.

We mogen bidden om de leiding van de Heilige 
Geest bij het Bijbellezen. Dat we er hoop en 
moed uit putten. 

De kerkenraad vergadert deze week. We bidden 
om wijsheid voor het opstellen van tweetallen 
voor de verkiezingen van nieuwe 
ambtsbroeders.

We mogen vertrouwen dat God ons leidt in het 
leven van iedere dag. Bid dat we moedig zijn en 
geen angst hebben voor de toekomst.

We dragen hen op die worstelen met de soms zo 
ingewikkelde eigenschap van autisme en bidden 
voor begrip, geduld en liefde voor elkaar.

We vragen vandaag gebed voor de veiligheid 
van geheime vertaalteams in Noord-Afrika en 
voor degenen die via social media contacten 
hebben.

Bid vandaag om vergeving waar we 
persoonlijk, maar ook als kerk en als land, in 
tekortschieten.

Deze dag willen we gebed vragen voor mensen 
die een chronische aandoening hebben. Dat 
kan in heel uiteenlopende vorm zijn. Voor wie 
het betreft kan het een voortdurende strijd zijn. 

In Jezus is God naar de mensen gekomen. Zelfs in 
de dood. Dat betekent dat wij nooit meer alleen 
zijn. Dank dat er door de opstanding van Jezus 
altijd hoop is!

Dank dat er mensen zijn die de liturgietafel met 
zorg en aandacht voor symboliek samenstellen. 
Het verlangen is dat woord en beeld elkaar mogen 
versterken. 

YEMEN. Een ‘vergeten’ land, verscheurd door 
oorlog en honger. Bid dat gelovigen in de 
verdrukking vol mogen houden en dat voedsel 
en medische hulp op de juiste plaatsen terecht 
mogen komen. Bid voor een contactpersoon die 
vanuit Nederland online Bijbelstudies geeft aan 
mensen die het land uit zijn gevlucht.

We danken dat we gemeente mogen zijn, ook 
nu alles anders is. We bidden dat we als 
gemeente levende stenen mogen zijn met 
bewogenheid voor mensen om ons heen die 
Jezus niet kennen.

Wij bidden voor onze gemeente, dat wij elkaar, 
ondanks alle beperkingen, niet uit het oog zullen 
verliezen. Wij bidden dat we elkaar tot een hand 
en voet mogen zijn.

We zijn dankbaar voor het werk van 
verpleegkundigen en vroedvrouwen die wereldwijd 
hulp en toeverlaat zijn bij het ontvangen van 
nieuw leven. 

De beroepingscommissie komt vandaag weer bij 
elkaar. Bidt u, bid jij mee dat Gods Geest hen 
leidt naar de juiste plaats? 

Vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. 
Gebed om lef voor politici en bestuurders om 
met oog voor de toekomst leiding te geven en 
knopen door te hakken, bijvoorbeeld als het 
gaat om zorg voor de schepping en 
veranderingen die nodig zijn om weer meer in 
harmonie met onze leefomgeving te leven.

Israël is kwetsbaar in een vijandige wereld. Veel 
joden zijn het afgelopen jaar teruggekeerd naar 
Israël, ondanks Corona. Het antisemitisme 
neemt toe. Wilt u, wil jij bidden voor hen?


