
 

Gebedskaart 2022 

Wat betekenen de woorden ‘Alles Andersom’ voor jouw leven? Sta hier eens bij stil en bid 

Hem om raad. Vraag om Zijn nabijheid, vergeving, hulp en kracht en dankt Hem in alles! 

 

Bid voor de kerk 

Dag 1 Gedenk de sabbatdag…bid God dat hij ons iedere dag in de stilte brengt om Zijn stem 

te kunnen horen. 

Dag 2 Dank God voor wat Hij ons geeft in de gemeente; in samenkomsten, clubs, 

verenigingen, kringen of de vakantiebijbelweek (VBK) 

Dag 3 Bid voor de vruchten van de Geest in ons leven. 

Dag 4 Bid voor onze kerkelijke gemeente, voor mensen die niet (meer) elke zondag naar de 

eredienst (kunnen) komen, voor onze predikant, pastoraal medewerker, koster, 

organisten, kerkenraad. 

 

Wees bewogen met de samenleving. 

Dag 5 Heb u naaste lief als uzelf…bid God om inzicht welke keuzes we hierin nog moeten 

maken. 

Dag 6 Bidden voor Israël voor vrede en veiligheid in de regio en voor Joden wereldwijd. 

Dag 7 Voor jongeren die camping-evangelisatie gaan doen. 

Dag 8 Bid voor het onderwijs dat leerlingen en studenten de mogelijkheid krijgen hun 

talenten te ontwikkelen. 

Dag 9 Bid voor het klimaat, de klimaatverandering de boeren die onder hoge druk staan en 

met veel onzekerheid te maken hebben. 

 

Omzien naar elkaar. 

Dag 10 Hoe heeft dit jaar ons leven veranderd in relatie tot onze naaste? Bid om Jezus 

voorbeeld te volgen. 

Dag 11 Bidden voor relaties en gezinnen waar spanningen zijn dat ze een plaats van liefde en 

geborgenheid mogen worden. 

Dag 12 Bid om kracht voor vergeving. 

Dag 13 Daar waar verdriet en zorg is door verlies van dierbare, vanwege ziekte of psychische 

nood. 

 

  



 

Steun de naaste in nood.  

Dag 14 Dat onze jeugd in Oeganda dichter bij Jezus mag komen in ontmoetingen en geloof. Dank God 

dat jongeren uit 5 gemeenten gezamenlijk zich inzetten voor dit project. 

Dag 15 Voor mensen die gebrek hebben aan voedsel, onderdak of medische zorg. 

Dag 16 Bid voor bescherming onder extreme (klimaat)omstandigheden, zoals hitte, storm, 

overstromingen. 

 

Heb oog voor de wereld. 

Dag 17 Bid voor slachtoffers van oorlogen, rampen of honger.  

Voor militairen die dienen voor vrede en veiligheid  

Dag 18  Voor mensen die worden vervolgd. Bid voor alle zendingswerkers wereldwijd, speciaal voor 

familie van der Knijff.in Libanon. 

 

Gebed voor Nederland & Oeganda 

Dag 19 Dat de school en leraren bij mogen dragen tot een zegen voor de Oegandese jeugd.  

Dag 20 Voor onze regering en bestuurders. Speciaal met oog voor de uitdagingen waar we mee te 

maken hebben met toenemende kansenongelijkheid, corruptie, klimaatuitdagingen. 

Dag 21 Dat God voor de jeugd van Oeganda tot een zegen mag zijn!  

 


