GEBEDSKALENDER
Gebruik deze kalender om elke dag te bidden voor jezelf
en anderen. Voor elke dag van de maand stellen we een
gebedsonderwerp voor en een bijbelgedeelte dat erbij past.

4. Vrij
onderwerp

11. Internationale missie

5. Huwelijken

6. Kinderen

7. Gezondheid

Sterke
huwelijken
met God in het
centrum. Zegen,
bescherming,
wijsheid, geduld
en liefde. Voor
onze singles een
partner die hen
aanvult.

Dat ze dicht bij
God mogen
leven en Hij hen
zal beschermen.
Wijsheid voor
de ouders.
Voor groeiende
kinderen en
bloeiende
gezinnen.

Bescherming
van onze
gezondheid.
Genezing,
herstel, moed,
kracht, e n troost
voor zij die te
kampen hebben
met ziekten en
kwalen.

- Spr. 23:3-4

- Ps. 127:3

- Ps. 41:4

12. Vrij
onderwerp

13. De visie van
mijn kerk

14. Het
leiderschap
in mijn kerk

Zegen, leiding,
bescherming,
en hulp voor
alle zendelingen
die mensen
bereiken tot in
de uithoeken
van de aarde.

Leiding in en
succesvolle
uitvoering van
de missie en
visie van de kerk
om mensen
dichter bij God
te brengen.

- Matt. 24:14

- Spr. 21:30
20. Vrij
onderwerp

18. Next Steps &
Dream Teams

19. Missie in
de stad

Dat mensen
ontdekken
hoe God hen
uniek gemaakt
heeft en ze
hun talenten
en passies
inzetten om God
en anderen te
dienen.

Dat door te
voorzien in
de praktische
noden van
de mensen in
onze stad ze de
liefde van Jezus
mogen ervaren.

- Efez. 2:10

- Matt. 25:3536,40

25. Mijn vrijheid

26. Mijn invloed

27. Mijn noden

Vrijheid door de
leiding en de
kracht van de
Heilige Geest
zodat ik word
wie Hij wil dat ik
word.

Dat door hoe
ik leef, ik een
positieve invloed
mag hebben
op de mensen
rondom mij
zodat ze dichter
bij God mogen
komen.

De noden
van mezelf en
anderen.

- Jes. 54:17

- Matt. 5:13-14

- 1 Pet. 5:7

1. Passie
voor gebed

2. Liefde voor
God & anderen

Een groter
hart en een
grotere passie
voor gebed.
Dat ik een
gebedstrijder
word voor de
mensen rondom
mij, mijn stad en
mijn land.

Dat God op de
eerste plaats
zou staan in
mijn leven. Meer
gericht ben op
de ander. Liefde
en genade toon
aan de ander.

Een hart
dat groeit in
vrijgevigheid
naar God en
anderen toe.
Mijn tijd, mijn
talenten, mijn
financiën, mijn
aandacht, mijn
gebeden ...

- Matt. 5:13-14

- Matt. 22:37-39

- 2 Kor. 8:7

8. Vrij
onderwerp

9 Mensen die
ver van God
zijn

10. Groeiende
en bloeiende
kerken

Dat God ons
leidt in onze
contacten en
gesprekken met
de mensen in
onze omgeving,
hun hart opent,
en hun blindheid
wegneemt.

Vernieuwing
in bestaande
kerken en
stichting van
nieuwe kerken.
Groei van
mensen én met
mensen.

- Luc. 19:10

- Hand. 16:5

16. Vrij
onderwerp

17. Connectgroepen

15. De teams
in mijn kerk

3. Vrijgevigheid

Wijsheid, leiding,
creativiteit,
inspiratie, liefde,
en eenheid voor
elk team dat
actief is in de
kerk.

Voor de hosts
en leden van
onze connectgroepen. Voor
levensverandering en vrijheid in
eenieders leven.

- 1 Thess. 5:12-13

- Rom. 12:4-5

- Hand. 2:42

21. Mijn kerk

22. Mijn relatie
met God

Zegen, leiding,
en bescherming
voor onze lead
pastors en voor
eenieder in een
of andere vorm
van leiderschap.

Dat telkens
we onze deur
openen, mensen
Jezus zullen
ontmoeten.
Dat onze kerk
mag groeien en
bloeien.

Groei in mijn
relatie met
Jezus, mijn
liefde voor God
en anderen, mijn
gebedsleven,
mijn toewijding,
meer worden
zoals Hem.

23. Mijn visie
Inzicht in Gods
visie voor mijn
leven voor het
komende jaar.
Voor volledig
overgave aan
Hem.

24. Vrij
onderwerp

- Matt. 16:18

- Joh. 15:4-5

- Spr. 3:6

28. Vrij
onderwerp

29. Politiek

30. Steden

31. Kerkleiders

Herstel van
christelijke
normen en
waarden in
ons land. Een
gunstig klimaat
in onze steden
en ons land voor
de verspreiding
van het
evangelie

Een doorbraak
van meer van
God in onze
steden.
Openheid voor
het goede
nieuws van God
en mensen die
dichter naar
Hem toegroeien.

Wijsheid, onderscheidingsvermogen, leiding
van de Heilige
Geest, zegen,
en bescherming
voor de vele
kerkleiders in dit
land.

- 1 Tim. 2:1-2

- Jer. 29:7

- Heb. 13:17

