GEBEDSLYS
08/03/2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
SIEKES
Bets Oosthuizen, Lenie Zeelie, Laurane
Nel, Melanie Snyman.
HERSTEL
Bennie de Beer, Hans Steyn, 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.
KANKERPASIËNTE
Ronel Gonin, Wilma Lötter,
Wimpie Meyer en Flip Strydom.
LANGTERMYN SIEKES
Petro Blaettler, Liescha du Plooy, Willem
Jooste.

•

•

•

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

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 dat Hy op die
troon sit en soewerein regeer oor die
ganse kosmos. Bid dat ons God alleen
sal aanbid en vertrou met ons hele lewe.
DINSDAG: Bid dat ons mekaar se laste
sal dra en so die wet van God sal vervul.
Tree in vir elke persoon en land wat
geraak word deur die Koronavirus: bid
dat God se Almag en genesing duidelik
waargeneem en erken sal word.
WOENSDAG: Bid dat ons elke dag ons
klere van nuwe lewe en liefde sal aantrek. Bid vir seën op ons bedieninge en
onderlinge verhoudings sodat ons die
Here se vrede kan ervaar.

GEBEDSGEDAGTE
Omdat julle in ’n hegte verhouding
met Hom staan, kry julle weer by Hom
alles wat julle op geestelike gebied
nodig mag hê. Hy sorg dat julle niks
kortkom nie. Hy is mos die Een wat
mag uitoefen oor alle magte, ook oor
die geestelike magte.
Kol 2:10 (Die Boodskap)

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

DONDERDAG: Bid dat ons reuse
uitdagings in geloofsvertroue en moed
sal aandurf en sal beleef hoe God die
oorwinning en deurbrake gee. Bid vir
wysheid en leiding in die NG Kerk vir
moeilike gesprekke en besluite.
VRYDAG: As my volk oor wie My naam
uitgeroep is, berou toon en bid en vra na
My wil en terugdraai van hul bose weë,
sal Ek luister uit die hemel en hulle land
herstel. 2 Kron 7:14. Bid vir terugkeer na
God in RSA en genesing vir ons land.
SATERDAG: Ons loof, prys en dank die
Here vir nuwe dinge wat gebeur in ons
gemeente en land. Ons dank die Here vir
sy Woord se werk. Jes 43:18
SONDAG: Bid dat Christus se vrede deur
ons sal laat vloei sodat ons nuut sal dink
oor ons verhoudinge met alle mense.
Bid vir ‘n Geesvervulde Lux Mundi
Gemeente en Uitreikspan na TO.

