GEBEDSLYS
01/09/2019

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Clarissa van Rooyen.
SIEKES
Jaap Dreyer, Nicolene Booyens, Pieter
Koen, Mariaan Geyer en Betsie Louw.
HERSTEL
Gitte Theron, Mari Dreyer, Rika Smith,
Pierre Verster, 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.

•

•

•

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!

GEBEDSDAGBOEK
MENSE WAT HARTSEER IS:

Maandag: Mag ons Paulus se aanmoediging om die Goeie Nuus deur die Heilige
Gees, opregte liefde, die Woord van
Waarheid en krag van God, tydig en
ontydig met ander te deel, onthou.
Dinsdag: Bid vir die 40 dae veldtog, vir
aktiewe deelname en dat die Heilige
Gees groepe sal lei tot die nodige insig as
die weeklikse onderwerpe bespreek
word.
Woensdag: Mag ons
wat by waterstrome
wortels diep geanker
Water te ontvang en
vrugte te dra.

wees soos bome
geplant is. Ons
om die Lewende
op die regte tyd

Donderdag: Here ons staan op U beloftes
in U Woord, op vaste vertroue dat alleen U
die onmoontlike, moontlik maak. Dankie
Here vir Wonderwerke wat ons daagliks
rondom ons beleef. Laat ons nie skroom
om te vertel daarvan nie.
Vrydag:
Bid vir die skole in ons
omgewing, vir die personeel en kinders.
Dank die Here vir gelowige onderwysers
wat wat die welsyn van die kinders op hul
harte dra.

GEBEDSGEDAGTE
Matt 9:37-38

Hy sê toe vir sy dissipels:
"Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid
dat die Here aan wie die oes behoort, om
arbeiders uit te stuur vir sy oes."

Gebedsverhoring:
Laat weet ons asb van verhoring van
gebede wat julle beleef het by
groei@luxmundi.org.za.

Saterdag: Here, ons wil in U bly en U
woord in ons. Seën ons 40 dae-veldtog
sodat U naam verheerlik kan word.
Sondag: Mag God ons omvorm en ons
denkpatrone vernuwe, dat ons deur ons
leefstyl, sigbaar sal wees in ons woorde
en dade, sodat Jesus Christus deur ons
kan skyn en nuwe hoop bring aan ŉ
gebroke wêreld.

