GEBEDSLYS
18.10.2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Hardus Greyling en Bets Koen.
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
Riana Mostert, Wimpie Meyer en Flip
Strydom.
LANGTERMYN SIEKES
Martin Swanepoel, Lea Swanepoel,
Ronel Davel, Petro Blaettler, Liescha du
Plooy en Willem Jooste.

•

•

•

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

VERSWAKTE BEJAARDES
Christine Wilken
Estelle de Waal
Aletta Lübbe
Mats Coetzee

Daar sal na die erediens voorbidders
beskikbaar wees om saam met jou
GEBEDSVERSOEKE
te bid.
Die kerkkantoor sluit vir die vakansie en derhalwe sal die gebedslys nie vir die
Kom asseblief na die Gebedskamer.
Desembervakansie opgedateer word nie. Gebedsversoeke wat tydens die vakansie
Stel
ons asseblief
in die
kennis
van enige
veranderinge
op 2020
die gebedslys:
ontvang
word, sal op
Gebedslys
van Sondag,
19 Januarie
reflekteer.

epos - lidmate@luxmundi.org.za

Stuur dringende gebedsversoeke na:
Stuur jou gebedsversoek na:
083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!

083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!

MENSE WAT HARTSEER IS:

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG: Loof die Here vir sy Woord
wat vir ons die brood van die ware lewe
is. Bid dat ons toegerus sal word deur
die Woord om die versoekings en
aanslae van die lewe te kan weerstaan.
DINSDAG: Ons dien die God van HOOP,
want Hy is die Bron daarvan. Bid vir elke
Suid-Afrikaner wat in dieptes van wanhoop versink is en vra God se uitkoms vir
hulle en nuwe hoop om God te vertrou.
WOENSDAG: Dankie Here dat U die
bron van Hoop is. Mag ons vlamme van
Hoop deur U genade in ons lewe wees.
DONDERDAG: Here U is Jahweh Jireh –
die God wat voorsien. Dankie vir seën,
vergifnis, hoop en geloof, sterkte en
wysheid. U seën kom nooit tot 'n einde
nie, U is Genade, die Bron van Ewige
Lewe. Mag U elkeen in sy nood ontmoet!

Teks: Matt 4:4

VRYDAG: Bid dat die Christene in Suid
Afrika bakens van hoop sal wees. Bid vir
die beskerming van al ons mense asook
vir kalmte en vrede in ons land. Dank die
Here vir al die goeie dinge wat ook in
ons land gebeur.

"Daar staan geskrywe: 'n Mens leef
nie net van brood nie. maar van elke
woord wat uit die mond van God
kom."

SATERDAG: Laat U troue liefde ons
bedek, Here want ons hoop op U alleen.
Ons bid dat die Hoop altyd in ons gemeenskap sal gedy.

GEBEDSBEMOEDIGING:

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

SONDAG: Here vul ons harte met Hoop,
vrede en vreugde, sodat ons Hoop al
hoe sterker kan word deur die Krag van
die Heilige Gees en ‘n Lig vir die nasies
sal wees.

