GEBEDSLYS

04/08/2019 - 11/08/2019
BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL

SIEKES
Nicolene Booyens, Pieter Koen,
Mariaan Geyer en Betsie Louw
HERSTEL
Koos Burger, Lena Tait, Heléne Nel, Mara
Janse van Rensburg, Annette Botha, Christa van der Merwe, Nellie Ras,
Riana van Tonder, Ronel Davel,
Charmaine van Zyl, Elize Joubert,
en Petro Blaettler.
KANKERPASIËNTE
Ronel Gonin, Wilma Lötter, Riana Mostert,
Wimpie Meyer en Flip Strydom
LANGTERMYNSIEKES
Clarissa van Rooyen, Liescha du Plooy,
Willem Jooste en Maggie den Oudsten

•

•

•

Ds. Sipho Mokoena in
Ohrigstad.
Ockert + Michelle Potgieter in
Oekraïne.
Gerhard Erasmus in
Mosambiek.

VERSWAKTE BEJAARDES
Anna Bosman, Estelle de Waal,
Betsie Louw, Aletta Lübbe,
Mats Coetzee en
Marie Pretorius.

Daar sal na die erediens voorbidders beskikbaar wees om saam met jou
te bid. Kom asseblief na die Gebedskamer.
Stel die kerkkantoor asseblief in kennis van enige veranderinge op die gebedslys. Indien u iemand op die voorbiddingslys wil plaas, skakel
asseblief die kerkkantoor of epos lidmate@luxmundi.org.za
Stuur jou gebedsversoek na:
083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!

MENSE WAT HARTSEER IS:

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG:
Bid vir plaaslike, asook
ander skole in die land. Dat die Heilige
Gees besit sal neem van personeel, leerlinge en gesinne en Hy magtig sal ingryp
en voorsien in alle behoeftes.
DINSDAG: Bid vir ons leraars en hulle
gesinne vir beskerming. Bid ook vir insig
en wysheid vir besluite wat geneem word.
Dank die Here vir ons leraars.
WOENSDAG:
Bid vir ons land en
regering. Bid ook vir werksekerheid en vir
die wat hoop verloor het.
DONDERDAG: Here, leer ons om middein ons storms ’n oorwinningslied vir U te
sing. Gee ons as gemeente ’n begeerte vir
U Woord sodat ons in geloof groei.
VRYDAG: Bid dat ons nie mismoedig
word as ons ly nie en bly sal wees oor die
wonderlike toekoms wat God vir ons
beplan. Bid dat ons sal volhard in tye van
swaarkry en sonder ophou bid.

GEBEDSGEDAGTE
Ps 88:3 – Laat my gebed nie tevergeefs
wees nie, hoor my geroep.
Gebedsverhoring:
Laat weet ons asb van verhoring van
gebede wat julle beleef het by
groei@luxmundi.org.za.

SATERDAG:
Ons dank die Here vir
“sportmanne en -vroue” wat U koningkryk
uitbrei op die sportveld. Bid dat die Here
hulle getuienis kragtig sal gebruik.
SONDAG: Bid dat ons eredienste
Geesvervuld, passievol en tot eer van God
sal wees. Bid ook vir die 40 dae-veldtog,
“ Vertel die Goeie Nuus”, vir die finale
voorbereidings
en
inskakeling
van
groepe/mense.

