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Week van Gebed

C

Samen met tal van kerken en 
organisa0es geven we gehoor aan de 
oproep van Jan Pool om samen te 
bidden. Op het pla:orm ikknielneer.nl 
vind je meer informa0e en uitleg. 

In deze PDF vind je voor de week van  
2 t/m 8 januari voor elke dag een 
bijbeltekst en enkele gebedspunten.  

“En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd 
buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn 
dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden 
vergeven en het land genezen.” 
2 Kron. 7:14

https://us02web.zoom.us/j/83913751663?pwd=dlhXR0U2VldhSFd3VkhFSk1wT1FXUT09
http://connectkerk.nl/bidden





 

Zondag 2 jan.

C

De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij hee: Mij 
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen 
hee: Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun 
vrijlaAng bekend te maken en aan blinden het herstel 
van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
om een genadejaar van de Heer uit te roepen. 

Lucas 4:18,19

We bidden: 

• Voor nieuwe toewijding, bekering en heiliging 
• Voor meer bewustzijn van de realiteit van de Heilige 

Geest in ons leven 
• Voor passie, kracht en moed om onze missie uit te leven

Let op: Zondagavond bidden we samen via Zoom, van 20.00u - 21.00u. 
Klik op deze link of kijk op connectkerk.nl/bidden

https://us02web.zoom.us/j/83913751663?pwd=dlhXR0U2VldhSFd3VkhFSk1wT1FXUT09
http://connectkerk.nl/bidden





 

Maandag 3 jan.

C

Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in 
Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht 
die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende 
geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten 
worden zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 
Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden 
niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. 

Psalm 78:5-7

We bidden: 

• Voor de kinderen, Aeners, jong-volwassenen, singles en 
gezinnen 

• Voor kinderwerkers en Aenerleiders 
• Voor bescherming, dromen en vriendschappen






 

Dinsdag 4 jan.

C

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik 
in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld 
geloo: dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten 
delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat 
zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen 
zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U 
Mij hebt gezonden, en dat U hen lieQad zoals u Mij 
lieQad. 

Johannes 17:21,22

We bidden: 

• Voor christenen, kerken en christelijke organisaAes 
• Voor eenheid en liefde onderling 
• Voor een helder geluid van Jezus’ Goede Nieuws in de 

maatschappij






 

Woensdag 5 jan.

C

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de 
Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van 
de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien 
Christus: Hij is uw meester! 

Kolossenzen 3:23,24

We bidden: 

• Voor bedrijven, ondernemers, zelfstandigen en 
werknemers 

• Voor creaAviteit en Gods leiding 
• Voor de cultuur van het Koninkrijk van God die in en 

door bedrijven zichtbaar en tastbaar wordt






 

Donderdag 6 jan.

C

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden 
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en 
dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor 
alle koningen en gezagsdragers, opdat we rusAg en 
ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en 
waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van 
God, onze redder, die wil dat alle mensen worden 
gered en de waarheid leren kennen. 

1 Timotëus 2:1-4

We bidden: 

• Voor de poliAek, lokaal en (inter)naAonaal 
• Voor christenen op sleutelposiAes 
• Voor Gods leiding en bescherming, inspiraAe en moed 

om door te gaan






 

Vrijdag 7 jan.

C

Moge God, die ons hoop gee:, u in het geloof geheel 
en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop 
steeds blij: toenemen door de kracht van de heilige 
Geest. 

Romeinen 15:13

We bidden: 

• Voor onszelf en onze gemeente, voor vreugde, vrede en 
hoop 

• Voor kracht van de Heilige Geest  
• Voor passie en vrijmoedigheid






Zaterdag 8 jan.

C

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk 
van priesters, een heilige naAe, een volk dat God zich 
verworven hee: om de grote daden te verkondigen 
van Hem die u uit de duisternis hee: geroepen naar 
zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu 
bent u Gods volk; eens werd u onaerming onthouden, 
nu ontvangt u Gods onaerming. 

1 Petrus 2:9,10

We bidden: 

• Voor Connectkerk, de leiders, teams, en iedereen die 
betrokken is 

• Voor groei in onze relaAes naar ‘boven, binnen en 
buiten’ 

• Voor groei in onze idenAteit als ‘koninklijke priesters’ 
• Voor een nieuw gebouw


