GEBEDSLYS
15/03/2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Hans Steyn.
SIEKES
Bets Oosthuizen, Lenie Zeelie, Laurane
Nel, Melanie Snyman.
HERSTEL
Bennie de Beer, Hardus Greyling, Riana
van Tonder, Ronel Davel, Clarissa van
Rooyen, Rika Smith, Philip Reynecke,
Koos Burger, Mara Janse van Rensburg,
Gitte Theron, Annette Botha, Christa van
der Merwe, Charmaine van Zyl.

•

•

•

Ds. Sipho Mokoena in
Ohrigstad.
Gerhard Erasmus in
Mosambiek.
Ockert + Michele Potgieter in
Oekraïne.

KANKERPASIËNTE
Ronel Gonin, Wilma Lötter,
Wimpie Meyer en Flip Strydom.
LANGTERMYN SIEKES
Petro Blaettler, Liescha du Plooy, Willem
Jooste.

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

GEBEDSVERSOEKE
Daar sal na die erediens voorbidders
beskikbaar wees om saam met jou
teen
bid.
Die kerkkantoor sluit vir die vakansie
derhalwe sal die gebedslys nie vir die
Desembervakansie opgedateer
word nie.
Gebedsversoeke
wat tydens die vakansie
Kom asseblief
na die
Gebedskamer.
ontvang word, sal op die Gebedslys van Sondag, 19 Januarie 2020 reflekteer.
Stel die kerkkantoor asseblief in kennis van enige veranderinge op die gebedslys.
Stuur dringende gebedsversoeke na:
Indien u iemand op die voorbiddingslys wil plaas, skakel
083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!
asseblief die kerkkantoor of epos lidmate@luxmundi.org.za

MENSE WAT HARTSEER IS:

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG: Loof die Here vir ‘n baie
geseënde kwartaal met goeie meelewing en relevante boodskappe. Loof
die Here vir seën met al die kampe en ‘n
goeie afskop van die tiener en kinderbediening.
DINSDAG: Loof die Here vir die
jongmense wat Sondag belydenis van
geloof afgelê het. Bid dat hulle sal
volhard op die pad om Jesus te volg.
WOENSDAG: Bid vir die laaste
voobereidings vir die TO Stranduitreikspan. Bid vir ‘n geseënde uitreik en
bewaar en beskerm elkeen wat daarby
betrokke is. Mag die renoster naweek tot
U eer wees.

GEBEDSGEDAGTE
Aangesien julle dan Christus Jesus as
Here aangeneem het, moet julle in
verbondenheid met Hom lewe, in Hom
gewortel en op Hom gebou, vas in die
geloof soos julle geleer is, en met
dankbaarheid vervul.
Kolossense 2:6-7

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

DONDERDAG: Here laat ons in ‘n tyd
soos hierdie die Krag van U Gees
ondervind! U bring Lewe oor dood,
oorwinning oor neerlaag. Dit is kragtiger
en magtiger as ‘n leermag.
VRYDAG: Dankie Here, U maak die
gelaat van die aarde nuut na elke reen!
Ps 104:30b. Ons kniel voor U vir vergifnis
en wysheid vir ons regering vir al die
uitdagings.
SATERDAG: Here, ons verwag meer en
groter dinge van U en wil U loof en prys
vir nuwe dinge wat U reeds doen in ons
gemeente en land. Ef 3: 19
SONDAG: Here, ons wil U alleen aanbid
as die enigste God in die hemel en op
die aarde en nie ‘n afgod langs U plaas
nie. Bid dat ons nie ‘n blokkasie sal wees
in die versorging van ongeredde mense
nie.

