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Dank voor de taken die onze interim kerkelijk 
werker in onze gemeente mag oppakken. Bid dat 
zij dat met vreugde mag doen.

We vragen uw en jouw gebed voor het 
formatieproces van een nieuw kabinet. Dat er een 
politieke cultuur van eerlijkheid mag groeien 
waarin ook plaats is voor kritische controle. 

30 dagen gebed gevraagd voor de moslimwereld 
(30 landen). Gebed om mensen met een moslim 
achtergrond lief te hebben. Om hen lief te hebben 
moeten we bereid zijn ons beeld van wie moslims 
zijn door God te laten veranderen en hen te gaan 
zien zoals Hij dat doet.

Dank voor de mooie online Gemeente in Bloei 
dienst, eind februari. Laten we blijven bidden voor 
mensen met een beperking en de zorg die ze 
nodig hebben, dat ze geliefde zonen en dochters 
zijn van onze hemelse Vader. We bidden ook voor 
de gezinnen die de continue zorg hebben, die heel 
zwaar kan zijn.

ISRAEL. Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheids-
dag). “De Heere heeft aan ons gedacht: Hij zal 
zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij 
zal het huis van Aaron zegenen.” Psalm 115-12. 
Tijdens deze feestdag worden er psalmen 
gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. 
Bid om vrede voor Israël. 

JORDANIE. Jan Willem, Melissa en Amalia dragen 
we op in gebed. Door de corona is het werk een 
stuk moeilijker geworden en ook kleinschaliger. 
Bid voor wijsheid, bescherming en zegen bij het 
werk wat ze nog wel kunnen doen.

We bidden dat het crisisteam in deze tijd van 
onzekerheid en regels, inzicht mag ontvangen om 
de juiste beslissingen te nemen voor onze 
gemeente.

Enquête kerk en jongeren. We bidden om 
eyeopeners bij de vraag: “Hoe houden we de 
jongeren in de kerk, verlangend naar Gods 
liefde?” 

We danken voor de kleine dingen van iedere 
dag. Dit kan zijn: een goed gesprek, vrienden 
om je heen, een veilig thuis, voldoende eten.  
En tegelijk bidden we voor hen die dit niet 
hebben. 

NOORD-AFRIKA.We mogen danken voor de 
Nederlandse pleegouders die op afstand veel 
voor de jongeren van het kindertehuis 
betekenen en regelen. Bid voor de 
tieners/jongvolwassenen dat ze in deze 
coronatijd toch hun studie kunnen volgen en 
goede vrienden zullen krijgen.

Bidden is niet alleen praten met God. Het is ook 
stil zijn en tot rust komen bij Hem. Geniet er 
gewoon van om in Gods aanwezigheid te 
zijn/komen. 

We danken voor de jeugddienst in maart waar IJM 
centraal stond. We bidden dat de 
jeugddienstcommissie aangemoedigd mag worden 
om inspirerende jeugddiensten voor te bereiden. 

Gebed voor de scholen. Vraag God om Zijn zegen 
over de verhalen die rond Goede Vrijdag en Pasen 
aan de kinderen zijn verteld. Als kinderen en 
klassen soms opeens in quarantaine moeten, geeft 
dat veel onrust. Bid dat de jufs en meesters iedere 
dag opnieuw inspiratie en kracht zullen hebben om 
hun werk te doen. Wilt u, wil jij ook voor de 
achtstegroepers bidden? Zij hebben deze dagen de 
citotoets.

Dat we vanwege de corona situatie meer in 
afhankelijkheid leren leven. Heel veel dingen 
zijn onzeker en begrijpen we niet, maar het is 
een zekerheid dat Jezus leeft! Hij is onze enige 
hoop ten leven.

In het bijzonder dragen we eenieder op die het 
vaccin tegen Corona reeds heeft ontvangen. Dat 
het zijn werk mag doen daar waar het voor 
bedoeld is: bescherming tegen Covid-19.

We vragen uw/jouw gebed voor de 
beroepingscommissie. Dat zij wijsheid, 
vertrouwen en geduld mogen ontvangen bij het 
zoeken naar een nieuwe voorganger voor onze 
gemeente. Dat zij zich gedragen en gesteund 
mogen weten door het gebed in de gemeente.

We vragen gebed voor de ouderen in onze 
gemeente, dat er spoedig meer ruimte mag 
komen om anderen te ontmoeten. Door alle 
coronamaatregelen die nu al meer dan een jaar 
duren, ligt eenzaamheid voor velen op de loer.

Bid dat we, persoonlijk en als gemeente, gastvrij 
zullen leven zodat anderen aan ons Gods 
gastvrijheid kunnen zien en merken. Dank dat er 
ook veilige gemeenschappen zijn zoals Zilt 
(Gorinchem), waar je tijdelijk kan wonen om op 
adem te komen. 

Als je in de schulden zit heb je iemand nodig die in 
je gelooft en je helpt. Dank voor de vrijwilligers 
van SchuldHulpMaatje (diaconiecollectie).

KONINGSDAG. We bidden voor onze koning in 
Nederland, dat hij samen met zijn gezin zijn 
wijsheid en kracht mag zoeken bij de Hemelse 
Koning. 

We danken voor de vakantieperiode van de 
schoolkinderen. We vragen om rust, ruimte en 
vrede tijdens het invullen van deze tijd.
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Voel je vrij om een lied als gebed te zingen. Een 
gebedslied kan, hoe eenvoudig ook, bijzonder 
krachtig zijn. God wil ieder van ons horen. 

Jaarproject IJM - Zuid-Azie. Vraag God voor 
bescherming voor arme families die het risico 
lopen hun werk kwijt te raken door corona. Bid 
ook dat zij beschermd zullen worden tegen 
mensenhandelaars die, juist in deze tijd, hen 
proberen in hun greep te krijgen. 

Mercy Ships geeft medische hulp aan mensen in 
Afrika. Dank daarvoor en bid voor de 
medewerkers die vaak lange tijd van huis zijn en 
in kleine ruimtes moeten samenleven.

Laten we de zondagsschool kinderen opdragen en 
bidden voor houvast aan de belofte dat de Heilige 
God het woord wil gebruiken om hen te laten 
groeien in het kennen van Hem.

Op deze moederdag denken we aan alle 'moeders 
zonder kinderen'. Soms hebben familie en 
vrienden er geen weet van dat de onvervulde 
kinderwens iets is waarover verdriet blijft 
voortbestaan.

We bidden voor hen die worstelen met 
traumatische gebeurtenissen. Dat er ruimte komt 
voor heling en genezing.

St. Evangelie & Moslims. De grote Zomer 
conferentie wordt in aangepaste vorm, in drie 
kleinere bijeenkomsten gehouden. Bid dat er 
voldoende vrijwilligers -speciaal voor het 
kinderwerk- zullen zijn.

Wilt u, wil jij bidden voor mensen die een 
luisterend oor nodig hebben en voor hen die 
een luisterend oor willen zijn.

Bewustzijn dat we iets van Gods liefde 
uitdragen in hóe we ons gedragen in onze wijk, 
op ons werk, in onze familie- en of 
vriendenkring, daar mogen we om bidden.

De kerkrentmeesters vergaderen vandaag. We 
vragen gebed dat gekozen ouderling-
kerkrentmeesters passen in het team.

Vandaag gedenken we hen die hun leven gaven 
voor vrijheid van hun land. Zoals Jezus deed 
voor de vrijheid van de wereld.

Het evangelie is een boodschap van 
adembenemende VRIJHEID. Laten we daar 
vandaag van genieten. We denken vandaag aan 
Noord-Korea, een land zonder vrijheid.

We bidden vandaag voor liefde. Liefde brengt 
verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid brengt 
vrede! Bid voor herstel van verstoorde relaties 
en/of onbegrip tussen ouders en kinderen. 

HONGARIJE. Er is een nieuwe familie in het OM-
team: Krisztina, Alastair, Lili (13) and Jake (9) 
Hansen. Zij gaan meehelpen in Hongarije. We 
mogen biddend ‘om hen heen staan’.

Laat ons stil worden en in ons gebed horen wie 
we op ons hart krijgen, wie zich eenzaam en 
verslagen voelt in deze Coronatijd. Bid voor 
deze persoon en bedenk wat je voor hem/haar 
kan betekenen. 

HEMELVAART. Alles is volbracht- er is afgerekend 
met het kwaad in al zijn facetten. Weg is de 
macht van de dood- het verlossingswerk van 
Jezus is voltooid. Jezus mag terug aan Gods 
rechterhand. We danken voor dit grote wonder.

NOORD-KAMEROEN. Boko Haram zorgt voor veel 
geweld. Bidt u/bid jij mee voor de christenen die 
veelal het doelwit zijn van aanvallen. Dat Gods 
kracht zichtbaar mag zijn in hun kwetsbare positie.

Dank God dat Hij altijd dichtbij wil komen, ook al 
blijf je zelf soms liever op een veilige afstand. 

Heel graag ontvangen we gebedspunten voor 
de volgende kalender. Stuur deze voor 21 
mei naar gebedskalender@hggop.nl. 

Laten we vandaag persoonlijk bidden dat we 
als gemeente een eenheid in verscheidenheid 
mogen zijn en blijven.

Bidden doen we omdat we weten dat Hij naar ons 
luistert, wat we Hem ook vragen (1 Joh. 5:15). 
Vandaag bidden we voor de zieken in onze 

Bid dat we in onze eigen omgeving 
verantwoordelijkheid nemen voor de schepping. 
We zijn rentmeesters!

We hebben geleerd om onze handen te vouwen 
bij het bidden. Bid ook eens met je handen open. 
God wil deze lege handen vullen.

Dank God voor het feit dat Hij zich laat kennen 
en vraag of je zelf door middel van Zijn Woord 
ook mag groeien in de relatie met Hem.

Bid dat zij die rouwen om een geliefde, troost en 
kracht van God en hulp van mensen ontvangen.

Vandaag is het Pinksterfeest! Dat er ruimte in 
onze harten mag zijn voor Gods Geest, die ons 
leidt en dingen te binnen brengt.

Vandaag zijn er verkiezingen van ambtsdragers. 
We bidden dat velen gebruik zullen maken van 
de mogelijkeid om te stemmen. We dragen hen 
op die gekozen en niet gekozen zullen zijn. 

Vanavond vergadert de kerkenraad. We bidden 
om een zegen en wijsheid bij het benoemen van 
nieuwe ambtsdragers. 

We mogen danken dat er iedere zondag weer 
twee predikanten voor ons beschikbaar zijn. We 
mogen bidden dat zij zich welkom voelen en dat 
ze op dat moment ook echt deel zijn van onze 
gemeente.


