GEBEDSLYS

VAKANSIE GEBEDSLYS

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
GEBEDSVERSOEKE
jou te bid.
Die kerkkantoor sluit vir die vakansie en derhalwe sal die gebedslys nie vir die DesemKomnie.
asseblief
na diewat
Gebedskamer.
bervakansie opgedateer word
Gebedsversoeke
tydens die vakansie ontvang word, sal op
die Gebedslys
van Sondag,
19 Januarie
2020 reflekteer.
Stel ons asseblief
in kennis
van enige
veranderinge
op die gebedslys:

eposdringende
- lidmate@luxmundi.org.za
Stuur
gebedsversoeke na:
083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!
Stuur jou gebedsversoek na:

083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!

MENSE WAT HARTSEER IS:

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG: Loof die Here vandag vir
Sy Woord wat ons daaglikse geestelike
kos is, wat ons diepste menswees voed.
DINSDAG: Bid asb dat elke gelowige
daagliks ’n honger na Sy Woord sal hê
om die aanvalle, hetsy van fisiese of
geestelike aard, van die bose te herken
en te weerstaan.
WOENSDAG: Dank die Here vir al ons
bedieninge wat dit moontlik maak dat
ons die sang en eredienste saam met
gelowiges kan geniet.
DONDERDAG: Dank die Here dat ons
Sy woord as swaard kan gebruik teen
die vyand en daarom in oorwinning
kan staan. Bid dat ons bewus mag wees
van Sy inspraak in ons lewens en dat
ons dit met ander sal deel.

GEBEDSBEMOEDIGING:
Ps 19:8

"Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe. Die onderwysing van die
Here is betroubaar: dit gee wysheid
aan die wat nog onervare is."

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

VRYDAG: As My volk, oor wie My naam
uitgeroep is hulle verootmoedig en bid
en My aangesig soek en hulle bekeer
van hulle verkeerde weë, dan sal Ek uit
die hemel hoor en hulle sonde vergewe
en hulle land genees. 2 Kron 7:14
SATERDAG:
Dank die Here dat Sy
Woord betroubaar is en dat ons geloof
deur die lees van Sy Woord versterk sal

word. Joh 5:39
SONDAG:
Bid dat die Here ons sal
verryk deur Sy Gees en dat ons sal leer
om daagliks in lyn met Sy Woord te leef
om sodoende nederige diensknegleiers vir Sy Koninkryk te wees.

