GEBEDSLYS
15 NOVEMBER 2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE IS:

HOSPITAAL
Irene Mare

SIEKES
Coenie de Jongh, Hennie Kuit, Hannetjie
Kuit, Alta Janse van Rensburg.
HERSTEL
Teresa du Toit, Hardus Greyling, Bets Koen,
Erna Pheiffer, Rhona Heijns, Laurane Nel,
Hans Steyn, Koos Burger, Gitte Theron,
Annette Botha.

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 vir die voorreg
om boodskappers van die Goeie Nuus te
wees. Mag ons voetstappe vir mense wonderlik klink omdat dit tekens van hoop is.
DINSDAG: Bid dat ons dieselfde gehoorsaamheid sal hê, soos wat Jesus onder die
bitterste omstandighede geopenbaar het,
wanneer ons getoets word.

WOENSDAG: Dank die Here vir elke jongmens wat belydenis van geloof afgelê het.
Bid dat hulle ’n wonderlike reis saam met
die Here sal hê en dat hulle Jesus lig sal
weerkaats.
DONDERDAG: Hebr 12:3 - Bid dat ons in
ons siele nie vermoeid sal word en verslap
nie, maar dat ons fokus op Jesus en kies
vir Sy teenwoordigheid en krag in ons
lewe.
VRYDAG: Jes 65:24 - en voordat hulle
roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog
spreek, verhoor Ek. Dank die Here vir die
wonderlike reën wat ons uit die Vader se
hand ontvang het. Bid vir reën waar dit
nog baie droog is.

GEBEDSBEMOEDIGING:
Ek bid dat dié God wat aan ons ’n
toekomsverwagting gee, deur die geloof julle
lewens met blydskap en vrede sal vul. Ja,
mag julle lewens tot oorlopens toe vol verwagting word deur die kragtige werking van
die Heilige Gees.
Rom 15: 13 (NLV)

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

SATERDAG: Laat U troue liefde ons oordek Here, want ons hoop op U alleen. Bid
dat die hoop altyd in ons gemeenskap sal
gedy.
SONDAG: Bid dat die klank van ons stem
sal wees soos Jesus s’n. ’n Stem wat getuig
van sagmoedigheid, gerusstelling, en genesende Krag in iemand se lewe. ’n Stem
wat nie sê “Gaan weg nie”, maar eerder
“Kom nader”.

