GEBEDSLYS
15/09/2019

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Ronel Davel

SIEKES
Melanie Snyman, Jaap Dreyer, Nicolene
Booyens, Pieter Koen, en Betsie Louw.
HERSTEL
Clarissa van Rooyen, Gitte Theron, Mari
Dreyer, Rika Smith, Pierre Verster, Philip
Reynecke, Koos Burger, Lena Tait, Mara
Janse van Rensburg, Annette Botha,
Christa van der Merwe, Charmaine van
Zyl, en Petro Blaetler.
KANKERPASIËNTE
Elize Joubert, Ronel Gonin, Wilma Lötter,
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,
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: Loof die Here dat ons met
vreugde deel van die Koning se feesmaal
kan wees. Bid vir die Ohrigstad-Uitreikspan
se werk die week in ‘n armgemeenskap.
DINSDAG: Bid dat ons met blydskap as
Goeie Nuus-mense sal leef as tekens van
hoop in ons land en gemeenskap. Bid vir
mense wat deur beproewings gaan dat God
se Goeie Nuus hulle sal bemoedig en versterk sodat hulle ook ander kan bemoedig.
WOENSDAG: Bid vir die Deurloopnagmaal
van vandag dat die Gees die Bybelse waarhede van die Goeie Nuus diep sal vasmaak
in ons harte en lewens. Bid vir die gesprekke
in die groepe oor die 40 dae-veldtog dat ons
mekaar sal help om werklik Goeie Nuusmense te wees
DONDERDAG: Bid ernstig vir die beëindiging van intimidasie, magsmisbruik en
geweld veral teenoor vroue, kinders en
weerlose mense. Bid vir die veilige terugkeer
van die Ohrigstad-Uitreikspan en vir permanente vrug op hulle dienswerk.

GEBEDSGEDAGTE
Kol 4:3 (Die Boodskap) “Moet
asseblief ook nie vergeet om vir ons te
bid nie. Vra God om vir my deure oop te
maak sodat ek vir die mense van Christus
kan vertel."

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

VRYDAG: Bid vir die Algemene Sinode se sitting van 6-11 Okt vir wysheid en leiding om
die regte Bybelse besluite te neem. Bid vir
mense wat kerkvervreemd geraak het vir ‘n
nuwe behoefte aan die egte saamwees met
medegelowiges.
SATERDAG: Dank die Here vir sy troue liefde
en versorging van die afgelope kwartaal. Bid
vir Christene wat Japan toe gaan vir die Rugbywêreldbeker dat hulle die Goeie Nuus sal
uitleef teenoor almal veral die Japanese.
SONDAG: Bid vir ons eredienste tydens die
vakansie vir goeie bywoning en dat dit werklike ontmoetings met die Here sal wees en
lewens verander sal word.

