GEBEDSLYS

31 JANUARIE 2021
HOSPITAAL
Martin Swanepoel.
SIEKES
Ronel Gonin, Coenie de Jongh en Alta Janse
van Rensburg.
HERSTEL
Hendrik Graham, Annette Botha, Bets Koen,
Koos Burger, Marie Dreyer, Teresa du Toit,
Rhona Heijns, Erna Pheiffer, Gitte Theron, en
Laurane Nel.
KANKERPASIËNTE
Wimpie Meyer, Riana Mostert, Flip Strydom,
Elmarie Wiggins en Hannetjie Kuit.

LANGTERMYN SIEKES
Petro Blaettler, Ronel Davel, Liescha du
Plooy, Willem Jooste en Irene Maré.
COVID-19 PASIËNTE
Corné Oberholzer, Barbara Meyer, Andries
Oosthuizen, Reinhardt Fowler, Pierre Theron

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE IS:
•

•
•

•

Ds. Sipho Mokoena in
Ohrigstad.
Gerhard Erasmus in Mosambiek.
Ockert & Michele Potgieter in
Oekraïne.
Gawie & Tersia Malherbe in
Indonesië

VERSWAKTE BEJAARDES
Estelle de Waal
Aletta Lübbe
Mats Coetzee
Christine Wilken

NAASBESTAANDES VAN LIDMATE OORLEDE AAN COVID
Sandra Bongers - Haar man JB is oorlede.
Tannie Rienie Sandilands - Haar dogter Debbie is oorlede.
Jemma en Ryan Thompson - Hulle ma Debbie is oorlede.

Stel ons asseblief in kennis van enige veranderinge op die gebedslys:

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

MENSE WAT HARTSEER IS:

GEBEDSDAGBOEK
Maandag: Loof die Here dat God Lig is en
dat Sy lig skyn oor ons omstandighede. Bid
dat God se lig deur ons sal skyn en hoop
gee aan mense in nood.
Dinsdag: Dank en loof die Here vir
verhoorde gebede! Bid met ’n diepe
afhanklikheid vanuit God se Woord vir
mense wat siek is, vir die gemeente en die
land met al sy uitdagings. Bid dat God se
koningkryk mag kom soos in die hemel so
ook op die aarde.

(

Woensdag: Bid vir wysheid rondom die
begrotingsproses. Bid ook dat die Here
finsansieël sal voorsien sodat die werk in Sy
koningkryk nie stilstaan nie.
Donderdag: Bid dat God sy rykste seën
vandag oor elkeen van ons, ons geliefdes
en die gemeenskap sal uitstort, dat Sy
goedheid oorvloedig sal wees in ons lewens
en dat dit deur ons na ander sal vloei.
Vrydag: Dank die Here vir die entstof wat
ontwikkel is en beskikbaar gestel word. Bid
dat owerhede die entstof verantwoordelik
sal hanteer en versprei. Bid vir oorwinning
oor en vernietiging van die virus.

GEBEDSBEMOEDIGING:
NUMERI 6: 24-26

“Die Here sal julle seën en julle beskerm; die
Here sal tot julle redding verskyn en julle
genadig wees; die Here sal julle gebede
verhoor en aan julle vrede gee!”
GEBEDSVERHORING:

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

Saterdag: Vra dat die Here ons sal help om
in oorwinning te leef, omdat Hy reeds die
oorwinning behaal het. Bid vir wysheid en
insig vir ouers met die voorbereiding vir die
nuwe skooljaar.
Sondag: Vra vir die Here om ons harte en
motiewe te reinig sodat ons, ons naaste kan
verras met harte wat oorloop van Sy liefde
en genade, maar ook dat ons die lewende
God sal raaksien om ons.

