GEBEDSLYS
04.10.2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

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

•

•

•

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

VERSWAKTE BEJAARDES

LANGTERMYN SIEKES
Martin Swanepoel, Lea Swanepoel,
Ronel Davel, 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 ons kan
terugkeer na die kerkgeboue vir eredienste. Bid vir al die reëlings hier rondom en dat ons die Here se stem sal
hoor in hierdie onsekere tyd.
DINSDAG: Bid vir eenheid en ’n Koningkryksgerigtheid in die Kerk. Bid vandag
ook vir opregte belydenis van onBybelse optrede in die verlede en teen
meerderwaardige gesindhede.
WOENSDAG: Dank die Here vir organisasies soos Pharos wat ons gemeenskap
in nood bystaan. Bid dat ons met deernis
die nood sal raaksien en sal help om dit
te verlig.
DONDERDAG: Bid vandag vir verlorenes wat nog nie besef dat die Here die
kosbaarste Skat is om te besit nie. Dank
die Here dat ons uit die versekering kan
leef dat ons ’n opgestane Here dien.

GEBEDSBEMOEDIGING:
2 SAM 22: 31
Wat God doen, is volmaak;
wat die Here sê, is suiwer. Elkeen
wat by Hom skuiling soek,
beskerm Hy.

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

VRYDAG: Bid vir die herstel van die
ekonomie. Bid vir die leiers wat besluite
moet neem tov ’n gesonde balans tussen
persoonlike veiligheid en ekonomiese
groei.
SATERDAG: Bid dat die Vader ons sal
help om met passie vir Jesus se Koninkryk te leef en dat dit soos suurdeeg sal
deurwerk tot verheerliking van Sy naam.
SONDAG: Bid Psalm 125:1&2 vir die
sendelinge wat ons as gemeente ondersteun. Bid dat hul soos ’n Sionsberg sal
wees wat nooit wankel nie en altyd vas
sal bly staan.

