GEBEDSLYS
30.08.2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Erna Pheiffer, Mara Janse van Rensburg
en Amanda Swart.
SIEKES
Hennie Kuit, Hannetjie Kuit, Alta Janse
van Rensburg, Brian Davies.
HERSTEL
Marinda Roelofse, Nico Smit, Rhona
Heijns, Laurane Nel, Hans Steyn, Riana
van Tonder, Ronel Davel, Koos Burger,
Gitte Theron, Annette Botha en Christa
van der Merwe.

•

•

•

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

VERSWAKTE BEJAARDES

KANKERPASIËNTE
Wimpie Meyer en Flip Strydom.
LANGTERMYN SIEKES

Petro Blaettler, Liescha du Plooy en
Willem Jooste.

Christine Wilken
Estelle de Waal
Aletta Lübbe
Mats Coetzee

GEBEDSVERSOEKE
Die ons
kerkkantoor
sluit
die vakansie
en derhalwe
sal die gebedslys
nie vir die
Stel
asseblief
invir
kennis
van enige
veranderinge
op die gebedslys:

Desembervakansie opgedateer word nie. Gebedsversoeke wat tydens die vakansie
ontvang word, sal opepos
die Gebedslys
van Sondag, 19 Januarie 2020 reflekteer.
- lidmate@luxmundi.org.za

Stuur jou gebedsversoek na:

Stuur dringende gebedsversoeke na:
6017en
endie
die gebedsbediening
gebedsbediening salsal
vir vir
jou jou
bid!bid!
083083
222222
6017

MENSE WAT HARTSEER IS:
(

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG: Loof die Here dat Hy 'n
God van verhoudinge is. Bid dat ons
soos die Vader, Seun, en Gees in
nederigheid, harmonie, diensbaarheid,
onselfsugtigheid en onderlinge liefde
saam sal bestaan en funksioneer.
DINSDAG: Bid dat die Heilige Gees
duidelik in ons lewens sigbaar sal wees
deurdat ons nie ’n veroordelende gees
teenoor ons naaste sal hê nie, maar sy/
haar potensiaal in Christus sal sien.

WOENSDAG: Bid dat die Woord ontvanklik sal wees in elkeen se hart en dat
ons, ons naby-mense anders sal sien. Bid
vir al die reëlings van die veldtog,
die veldtogspan en ook vir al die groepe
wat tydens die veldtog vergader.
DONDERDAG: Dank die Here dat Hy
ons van Sy liefde verseker in moeilikeen goeie tye. Bid dat ons deur Jesus-oë
na onsself en ander sal kyk.

GEBEDSBEMOEDIGING:
Want die Here laat ’n mens nie vir altyd
eenkant nie. . . . maar Hy het ook
medelye omdat sy troue liefde so groot
is. Klaagliedere 3: 31 & 32 (NLV)

GEBEDSVERHORING:
Laat weet ons asb van enige
gebedsverhoring wat julle beleef het
by groei@luxmundi.org.za.

VRYDAG: Tree opnuut in vir ons land en
regering. Bid dat die Here geregtigheid
sal laat seëvier en dat Hy ons, Sy kinders,
in hierdie proses sal gebruik. Bid vir die
tegniese versorging van die naweek se
digitale eredienste.
SATERDAG: Dank die Vader dat ons,
deur Jesus se kosbare bloed, WOWmense kan wees - Waardevol, Onskuldig
en Wenners.
SONDAG: Bid dat die Here ons oë sal
oopmaak vir ons naby-mense, hul behoeftes sal raaksien en voortdurend met
liefde na hulle sal uitreik.

