GEBEDSLYS
10/11/2019

HOSPITAAL
Alex Terblanche.
SIEKES
Laurane Nel, Liescha du Plooy, Melanie
Snyman en Jaap Dreyer.
HERSTEL
Ronel Davel, Betsie Louw, 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
Blaettler.
KANKERPASIËNTE
Elize Joubert, Ronel Gonin, Wilma Lötter,
Wimpie Meyer en Flip Strydom.
LANGTERMYNSIEKES

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:
•

•

•

Ds. Sipho Mokoena in
Ohrigstad.
Gerhard Erasmus in
Mosambiek.
Ockert + Michele Potgieter in
Oekraïne. (Indien u graag ‘n
nuusbrief van hulle wil ont vang, verskaf u e-posadres by
nuwedag@gmail.com

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

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 God dat Hy Lig is en dat
Jesus die Lig vir die wêreld is. Bid dat ons
in die lig sal lewe en dat ons lewe ‘n lig
sal wees vir mense wat oor ons pad kom.
DINSDAG: Bid vir ’n dors na die Woord in
lewens soos ‘n dor veld smag na sagte
reën. Bid dat ons harte soos bewerkte
grond sal wees wat vrug dra tot eer van
God.
WOENSDAG: Dankie vir Dissipelland en
die tiener-bediening en almal wat
betrokke is en leiding neem. Bid dat ons
kinders werklik vir Jesus sal volg en van sy
liefde vertel.
DONDERDAG: Die Here belowe vir ons
dat Hy by ons en met ons sal wees in die
storms van die lewe! Bid dat ons dit sal
beleef. By Hom is ALLES moontlik!
VRYDAG: Ons tree in vir ons regering: bid
dat leiers verantwoordelik, opreg en
getrou hulle pligte sal doen. Dank die
Here vir die reën. Bid vir goeie opvolg
reën veral waar dit nog baie droog is.

GEBEDSGEDAGTE
Johannes 5:14
“En nou kan ons met vrymoedigheid na God
gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons
enigiets volgens sy wil vra.”

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

SATERDAG: Ons dank die Here dat Hy
ook in sportgebeurtenisse teenwoordig is.
Dank die Here vir die WRB-oorwinning en
vir wat dit doen om SA weer saam te
snoer as ’n Christen-land.
SONDAG: Bid vir die Here aan wie die
oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir
Sy oes sodat die genade van God meer
mense kan bereik! (Matt 9: 37 -38)

