
Gebedskalender –  Desember 2020 - Bid vir… 

 

SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG 

  1 .Bid vir die 
gemeente se 
welstand in hierdie 
Covid-19 tyd. 

2. Bid vir die 
matrikulante wat nog 
eksamen skryf. 

3. Bid vir die diens 
Sondag. 

4. Dat ons ‘n veilige 
naweek sal ervaar   

5. Bid vir ons ouers vir 
die laaste ruk van die 
kwartaal.   

6. Bid vir n Gees 
gevulde diens. 

7. Bid vir ons Seniors 
in ons gemeente vir 
goeie gesondheid. 

8. Bid vir ons boere se 
veiligheid. 

9. Bid dat ons sal raak 
sien waar behoeftes is 
en dit aanspreek. 

10. Bid vir ons 
predikante vir 
wysheid en krag. 

11. Bid vir ons Polisie 
diens dat hulle werk 
sal doen met trots.  

12. Dat ons gesinne 
die naweek saam sal 
spandeer as n 
eenheid. 

13. Dat die diens tot 
eer van God sal wees.  

14. Bid dat ons dit 
gaan leef die week 
wat ons Sondag 
gehoor het.  

15. Bid dat almal wat 
weg gaan vir die 
vakansie veilig sal 
wees op die pad. 

16. Bid vir 
eensgesindheid in ons 
land. 

17. Bid dat almal rus 
sal vind in ons Vader 
in die vakansie tyd. 

18. Bid vir ons Nood 
personeel/verpleegst
ers vir krag en 
wysheid in die 
vakansie tyd. 

19. Dat almal ‘n 
vredevolle naweek sal 
hê.  

20. Bid vir die 
erediens dat almal 
wat die diens bywoon  
‘n Goddelike 
belewenis sal hê. 

21. Bid dat ons dit 
gaan leef die week 
wat ons Sondag 
gehoor het. 

22. Bid dat ons almal 
mekaar met liefde en 
geduld sal hanteer. 

23. Bid dat ons die 
leiding om ons sal 
raaksien en betrokke 
sal raak.   

24. Bid dat ons sal 
onthou waaroor 
Kersfees regtig gaan. 

25. Kersdag dat ons 
Jesus se geboorte sal 
herdenk met blydskap 
in ons harte. 

26. Bid dat die 
Kersboodskap 
uitgeleef sal word. 

27. Bid vir die 
erediens dat almal 
wat die diens bywoon  
‘n Goddelike 
belewenis sal hê. 

28. Vir elke persoon in 
ons gemeente en 
gemeenskap wat 
hartseer en 
eensaamheid beleef.  

29. Bid vir ons land se 
leiers vir wysheid om 
die regte besluite te 
neem.  

30. Bid vir ons 
gemeente vir die jaar 
wat voorlê vir liefde, 
vrede. 

31. Bid vir almal se 
veiligheid tydens die 
ou jaar afsluiting en 
nuwe jaar se begin. 

  

 


