GEBEDSLYS
8 NOVEMBER 2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE IS:

HOSPITAAL
SIEKES
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 dat ons God se
se hart deur die Woord leer ken. Bid dat die
Woord steeds lewend sal bly in alle
generasies in ons geloofsfamilie.
DINSDAG: Bid vir ’n nuwe ervaring om deur
die Heilige Gees gelei en bemoedig te word
om volgens God se Woord te bid vir ons
kerk, land, leiers en die Matrieks wat eksamen skryf.
WOENSDAG: Bid vir die Gemeenteraad wat
moet besin oor die werksaamhede van die
gemeente in die na- Covid tydperk. Bid dat
hulle die Here se stem en wil in hierdie
verband duidelik sal hoor.
DONDERDAG: Loof en aanbid die Here wat
in die hemel woon, maar ook naby is aan
mense wat gebroke en nederig is. Bid dat
die Gees mense wat verslae en vuisvoos
voel, se harte en gees laat herleef en vul
met nuwe krag.
VRYDAG: Bid dat die God van hoop, ons
deur die geloof, vervul met blydskap en
vrede, dat ons hoop oorvloedig kan wees
deur die krag van die Heilige Gees. Bid vir
wysheid en leiding om die
moeilike
besluite, tov ekonomiese groei in SA, te
maak. (Rom 15:13)

GEBEDSBEMOEDIGING:
Steek u hand uit en bewerk genesing, en
laat daar tekens en wonders plaasvind
deur die Naam van u heilige Dienaar,
Jesus. Hand 4: 30 (NLV)

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

SATERDAG: Dank die Vader dat Hy ons
gemeenskap, land en wêreld wil heelmaak
en genees. Bid dat die Here ons as
instrumente vir Sy werk sal gebruik sodat Sy
naam daardeur verheerlik sal word.
SONDAG: Dank die Here dat ons as Sy
kinders elke dag deur die Krag van die
Heilige Gees nuwe asem kry. Bid dat Hy ons
sal gebruik om Sy nederige agente te wees
om uit te reik na mense wat smag na
genesing.

