
 

 

 

Gebed voor elke dag:     Januari 2022  
1 Corinthiërs 14:15  
 Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik 
zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest 
lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. 
 
Johannes 4:23   
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de 
Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 
 
 

 

Het is goed om elkaar een gezegend en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen 
Een jaar waarin liefde en éénheid de leidraad zullen zijn, een jaar waarin we met 
onze geest en ons verstand de relatie met God en met elkaar zullen zoeken! 
En Jezus de dankzegging, de lofprijs en de aanbidding niet zullen onthouden! 
Aart Elbertsen 
 

Er is heel veel om voor te danken 
- dat we met al Gods kinderen samen het feest van de komst van de Zoon van God, als mens op aarde mochten 
  vieren 
- dat we samen met Jezus het onbekende 2022 tegemoet mogen gaan, onder Zijn leiding 
- voor de gezondheid van al onze medewerkers in Nederland en in Roemenië 
- voor de zeer goede relatie die we hebben met de mensen in Roemenië 
- voor de chauffeurs en de bedrijven die de transporten van hulpgoederen naar Roemenië mogelijk maken 
- voor de toewijding en het enthousiasme waarmee ze het werk doen 
- voor de gebeden die dagelijks voor Operation Rescue en al haar medewerkers naar God worden opgezonden 
- voor KingdomIT die al jaren onze website en computer gratis in onderhoud heeft 
- voor alle medewerkers en helpers in Roemenië; zonder hen zouden we ons werk niet kunnen doen 
- voor alle mensen die we wekelijks via onze voedsel- en broodprojecten in Roemenië bereiken met het evangelie 
  van liefde en acceptatie, redding en verlossing 
- voor de bedrijven die gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen de bus in onderhoud hebben 
- voor de mogelijkheden die we nog steeds hebben om in Nederland op straat of op welke wijze dan ook in alle 
  vrijheid het evangelie met anderen te delen 
- voor de financiën, dat we ruimschoots aan onze verplichtingen kunnen voldoen 
- voor de liefde van God die zo groot is dat Hij zijn Zoon heeft gegeven als losprijs voor onze zonden 
Halleluja: Amen 
 

Breng je verlangens voor de Troon 
 

-  dat God ook dit jaar met ons leven tot  Zijn doel zal komen, dat we Hem in gehoorzaamheid en liefde zullen  
   volgen 
-  dat we ernaar uitzien en ernaar verlangen om dit komende jaar Jezus van aangezicht tot aangezicht te zien 
-  voor alle mensen die dagelijks uitstappen om de boodschap van liefde en genade op straat of waar dan ook uit te 
   dragen met woord en daad 
-  dat Operation Rescue nog heel lang het verlangen en de visie zal hebben om in Jezus naam het verlorene te  
   zoeken en daar waar mogelijk te helpen  
-  voor onze, nu definitieve, regering, dat ze wijsheid en inzicht mogen ontvangen en goede raadgevers, om het 
   land in rechte sporen te kunnen leiden   
-  voor een contactpersoon in Roemenië, die de contacten kan onderhouden, de projecten kan coördineren en 
nieuwe 
   mogelijkheden van ondersteuning of hulp kan onderzoeken 
-  voor het dorp Haranglab en de mensen die daar in mensonterende omstandigheden leven 
-  dat God ons als team in Nederland en in Roemenië in eenheid zal bewaren en beschermen tegen aanvallen van 
   de satan en tegen Covid19. Dat we onderscheiding van Geesten zullen hebben en inzicht in Zijn Woord 


