GEBEDSLYS
18/08/2019

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Clarissa van Rooyen,
Rika Smith, Pierre Verster,
SIEKES
Nicolene Booyens, Pieter Koen,
Mariaan Geyer en Betsie Louw
HERSTEL
Philip Reynecke, 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
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 matrikulante wat
rekordeksamen skryf; vir rustigheid,
fokus en ondersteuning van ouers.
Afhanklikheid van en vertroue op
Almagtige Vader.
DINSDAG: Ons dank U Vader vir u onfeilbare, ewigdurende liefde en dat U nog
nooit op die mense op aarde opgegee
het nie. Laat elke mens wat nog verlore
is U stem duidelik hoor roep!
WOENSDAG: Bid vir die 40 dae- veldtog:
VERTEL –DRA DIE GOEIE NUUS. Bid dat
ons saam met medegelowiges , ‘n
verwagting sal hê dat die Heilige Gees
ons op ’n vars manier sal aanraak.
DONDERDAG: Bid dat die Heilige Gees ’n
lewende werklikheid sal wees in ons
harte, dat ons soos ’n Paulus ingestel sal
wees om leiding te ontvang van die
Heilige Gees, dat ons sal volhard al lei
Hy ons op ’n moeilike pad.
VRYDAG: Voel jy bietjie af? Mag die God
van hoop jou vervul met alle blydskap
en vrede deur die geloof, dat jy
oorvloedig kan wees in die hoop deur
die krag van die Heilige Gees.

GEBEDSGEDAGTE
Mark 14: 39 Hy het weer gaan bid en
dieselfde gebed as voorheen
uitgespreek.
Gebedsverhoring:
Laat weet ons asb van verhoring van
gebede wat julle beleef het by
groei@luxmundi.org.za.

SATERDAG: Loof Hom met die klank van
simbale. Loof Hom met galmende
simbale, laat alles wat leef, die Here
loof. Loof die Here.
SONDAG: Bid dat ons waarlik bevryding
sal beleef met die 40 dae-veldtog en
Goeie Nuus mense sal wees wat met
vreugde dit sal deel met elkeen wat oor
ons pad gestuur word! Bid dat die
Heilige Gees elkeen se hart diep sal
raak.

