Vasten & Bidden 2019 | Samen intensief op zoek naar God
Onze relatie naar ‘binnen’
Voor iedere week van de 21 dagen is er een weekthema, dat is afgeleid van de drie relaties die Jezus’ leven op aarde
hebben bepaald. De relatie naar boven met zijn Vader, naar binnen met zijn familie en volgelingen en naar buiten
met de (gebroken) wereld om Hem heen.
De Prayer & Worship avond in week 2 is op dinsdag 22 januari, van 20:00-21:15 uur, in de kerk. Deze staat in het
teken van de Week van Gebed! Je kunt op verschillende manieren vasten, maar we willen iedereen oproepen om de
dinsdagen tot gemeente brede vastendag te maken.

Gebedskalender week 2, 20-26 januari
Dag 8 20 jan Onze familie
Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. (...) Vaders, maak uw kinderen
niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. (Efeziërs 6;1,4) NBV
We danken God voor wat goed en waardevol is in onze gezinnen en families, spreken bij God uit wat verdrietig en
moeilijk is en bidden voor ieder afzonderlijk dat ze in Gods bestemming voor hun leven mogen wandelen.
Dag 9 21 jan Onze vrienden
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter
dan een broer ver weg. (Spreuken 26:10) NBV
We danken God voor vriendschap en bidden dat we goede vrienden en vriendinnen zullen zijn. We staan stil bij wat er
speelt in de levens van onze vrienden en brengen het in gebed voor God.
Dag 10 22 jan De wereldwijde Kerk
Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de
hemelsferen. (Efeziërs 3:10) NBV
We maken onderdeel uit van een wereldwijde familie. Dank God voor zijn wereldomvattende liefde en reddingsplan.
Bid voor eenheid, liefde en begrip binnen de Kerk. Bid voor broers en zussen die worden vervolgd en lijden om de
naam van Jezus.
Dag 11 23 jan De kerken van Leeuwarden
De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. (Handelingen 16:5) NBV
Er zijn verspreid over Leeuwarden tientallen kerken. We zegenen hen, bidden voor onze broers en zussen in
Leeuwarden en dat iedere kerk zal opbloeien tot eer van God.
Dag 12 24 jan City Life Church
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en
één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van
allen, die boven allen, door allen en in allen is. (Efeziërs 4:3-6) NBV
We zijn door God geplant in een plaatselijke gemeente, om met elkaar het leven met de Drie-enige God en de
gemeente-familie te leven en met elkaar een stad op de berg te zijn, licht en zout, zodat mensen door onze goede
werken God de Vader zullen eren. Bid dat we één zullen zijn met elkaar zoals de Vader en Zoon één zijn.
Dag 13 25 jan Onze Connectgroep en Teams
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en
wijdden zich aan het gebed. (Handelingen 2:42) NBV
Bid voor je Connectgroep. Voor de ontmoetingen tijdens en buiten de geplande avonden, voor geestelijke groei bij
elkaar, voor ‘lopen op het water’ om te doen wat en gaan waar God van ons vraagt. Bid voor de teams waarin je dient
en voor alle teams. Iedereen doet iets, om samen iets te doen wat groter is dan onszelf.
Dag 14 26 jan Onze leiders
Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven
het goede te doen, maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed... (Hebreeën 13:18-19) NBV
Bid dat de leiders van onze gemeente – voorganger, pastor, oudsten, taakgroepleiders, coördinatoren, Connectgroep
leiders, etc. – geworteld zullen zijn in God en Zijn Woord. Dat ze liefde, wijsheid en kracht zullen ontvangen om de
gemeente te leiden naar Gods wil en doel.

