GEBEDSLYS
08/09/2019

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Clarissa van Rooyen.
SIEKES
Melanie Snyman, 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

•

•

•

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.

Liescha du Plooy, Willem Jooste.

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 vir die seën
van die Goeie Nuus-veldtog. Bid dat ons
werklik Goeie Nuus-mense sal wees wat
leef as tekens van hoop in ons land.
DINSDAG: Dank die Here vir die Goeie
Nuus dat God in liefde regeer en 'n
persoonlike en lewende werklikheid is.
Bid dat ons uit hierdie werklikheid sal leef
en die Goeie Nuus met mense sal deel
wat oor ons pad kom.
WOENSDAG: Loof die Here vir die Goeie
Nuus van die lewe in oorvloed wat ons
kan ervaar. Bid dat die Gees die
oorvloedige lewe sal laat oorvloei vanuit
ons lewe na die gemeenskap en land in
nood.

DONDERDAG: Bid dat die geweld en
anargie in die land sal ophou en dat daar
vrede en kalmte sal kom. Bid vir leiers op
alle gebiede in ons land vir wysheid hoe
om effektief leiding te gee tot welsyn van
almal.

GEBEDSGEDAGTE
Kol 4:2-3 “Volhard in die gebed!
Wees daarby waaksaam en dankbaar
en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat
God vir ons 'n deur vir die woord
oopmaak sodat ons die geheimenis
van Christus kan verkondig... "

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

VRYDAG: Bid vir die veiligheid en
beskerming van kinders in ons land. Bid
vir mense wat baie druk en onsekerheid
by hulle werk beleef.
SATERDAG: Bid dat ons mense sal uitnooi
om saam vir Jesus te volg en deel van
God se familie te wees. Bid vir mense wat
siekte of beproewing beleef vir genesing
en versterking van hulle vertroue op God.
SONDAG: Bid vir ons eredienste vir
hartlike
lof
en
aanbidding
en
Geesvervulde boodskappe wat lewens
verander. Bid vir die verspreiding van die
Goeie Nuus oral veral in lande waar
teenkanting en vervolging voorkom.

