Gebedswandeling 22 januari 2021 KiZ Interkerkelijke Gebedsgroep
Indrukken van de koppels die al lopend op pad gingen:
•

School Impuls heeft bemoedigingen op de ramen die door kinderen zijn gemaakt: o.a.
You never walk alone! Peace on earth!

Dit zou overgenomen kunnen worden door andere christelijke scholen of door kerken.
•

•

Bij speeltuinen en flats kregen verschillende mensen in gedachten te bidden voor kinderen
die mishandeld en/of misbruikt worden en gezinnen in armoede. Het blijkt ook werkelijk een
groot probleem in Zwijndrecht.
Zegen voor kinderen dat ze goed met elkaar kunnen spelen en niet worden buitengesloten.

Hier zouden kerken werk van kunnen maken en navragen wat nodig is om te helpen dit te bestrijden.
•

Bij winkelcentrum Walburg en kleine winkels bij station en in wijken kwam bij verschillende
op om te bidden voor de winkeliers die lijden onder de corona-maatregelen.

Is er iets waarmee we winkeliers een hart onder de riem kunnen steken…
•

Gebeden voor gezinnen. 2021 is het jaar van het gezin.

Zo nodig kunnen we hulp bieden aan ouders die het zwaar hebben in deze tijd. We kunnen rustige
werkplekken aanbieden voor hen die rustig willenwerken of we kunnen kinderen een rustige plek
geven en begeleiden met hun schoolwerk.
•

Boeddhabeeld viel op en staat voor donker, in tegenstelling tot Gods Licht.

•

Het licht van de maan en sterren was prachtig vanavond. Jezus is het Licht voor de wereld en
het Lam op de troon.

•

Zegen bij moskee en voor moslims dat de waarheid van Christus Jezus mag doorbreken, voor
bescherming van christenen die tussen moslims leven en voor alle kerken en voorgangers/
predikanten van Zwijndrecht.

Wake up call om terug te keren naar God door de tijd en omstandigheid waarin we leven!
•

Veel mensen slapen en herkennen niet de tijd waarin we leven. Bijbel is nodig! we mogen
kinderen inprenten!

Wat geven we mensen met Pasen mee dit jaar?
•

Er zijn 3 teksten die vandaag terugkomen:
- Jesaja 60:2 ‘Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken,
maar over u zal de Heer e opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden’
- Efeze 3:20 ‘Hem nu, die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken,
overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is’
- Psalm 91:2 ‘Ik zeg tegen de Heer: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik
vertrouw!’

Afspraak voor volgende gebedswandeling op vrijdagavond 12 februari 19.00-20.00 uur

