
 

Zaterdag 25 januari: Bekering. Ons hart en ons denken veranderen. 

Lezen: Handelingen 28: 3-4, Psalm 119: 137-144, Mattheüs 18: 1-6 

Gebedspunten: 

• Bescherming van christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof; dat zij niet als gevaar-

lijk zullen worden gezien maar als een zegen 

• Openheid onder andersgelovigen in ons land en in de wereld, om de boodschap van Christus 

te horen 

 

Zondag 26 januari: Vrijgevigheid. Ontvangen en geven. 

Lezen: Handelingen 28: 8-10, Psalm 103: 1-5, Mattheüs 10: 7-8 

Gebedspunten: 

• Een toename in ons besef van dankbaarheid; dat we mogen herkennen wat we van God en 

van anderen ontvangen 

• Gods leiding en inspiratie om zelf buitengewoon vriendelijk te zijn voor anderen 

• Hen die onze gaven ontvangen, dat zij Gods liefde daarin zullen zien 

Gebedsbijeenkomsten in Soest, 19-24 januari 2020 

Zondag 10.00 uur: Oecumenische viering, Petrus en Paulus Kerk, Kerkplein 2  

Zondag 19.30 uur: Credo (achter de Julianakerk), Julianalaan 19a 

Maandag 19.30 uur: Emmakerk, Park Vredehof 2 

Dinsdag 19.30 uur: Credo (achter de Julianakerk), Julianalaan 19a 

Woensdag 19.30 uur: Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 

Donderdag 19.30 uur: Stiltecentrum De Binnentuin, Steenhoffstraat 41 

Vrijdag 19.30 uur: Schuilplaats, Gaesbeekerhof 1a 

 

Op zaterdag en zondag zijn er geen gemeenschappelijke gebedsbijeenkomsten belegd. 

Bijbellees- en gebedsrooster voor de Week van Gebed in Soest 

Handreiking voor thuis  



Zondag 19 januari: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons. 

Lezen: Handelingen 27:18 – 28:10, Psalm 107, Marcus 16: 14-20 

 

 

Zondag 19 januari: Verzoening. Gooi de ballast overboord. 

Lezen: Handelingen 27: 18-21, Psalm 85, Lucas 18: 9-14 

Gebedspunten:  

• Verzoening tussen mensen en geloofsgemeenschappen in Soest 

• Toename van onderling vertrouwen tussen christenen wereldwijd 

 

 

Maandag 20 januari: Verlichting. Christus’ licht zoeken en laten zien. 

Lezen: Handelingen 27: 20, Psalm 119: 105-110, Marcus 4: 35-41 

Gebedspunten: 

• Hen die het licht van Christus wel zouden willen zien maar hiervan worden afgeleid 

door de verdeeldheid binnen de kerk 

• Hen die in hun eigen leefomgeving het licht van Christus willen uitdragen 

 

 

Dinsdag 21 januari: Hoop. De boodschap van Paulus. 

Lezen: Handelingen 27: 22 en 34, Psalm 27, Mattheüs 11: 28-30 

Gebedspunten: 

• Verbondenheid in missie: dat het zoeken van eenheid niet blijft steken in woorden, 

maar ook leidt tot creatief denken en doen   

Gods wijsheid en leiding bij de pogingen van toenadering die gaande zijn binnen diverse 

kerkgenootschappen 

 

 

Woensdag 22 januari: Vertrouwen. Wees niet bang. 

Lezen: Handelingen 27: 23-26, Psalm 56, Lucas 12: 22-34 

Gebedspunten: 

• Dat hulpverleners Gods genade ervaren bij het delen van geloof, hoop en liefde. 

• Het werk van de christelijke media overal in de wereld: dat zij een boodschap van hoop 

mogen verspreiden 

 

 

Donderdag 23 januari: Kracht. Brood breken voor de reis.  

Lezen: Handelingen 27: 33-36, Psalm 77, Marcus 6: 30-44 

Gebedspunten: 

• Dat de dag mag komen dat we samen met alle christenen de maaltijd van de Heer kunnen 

vieren 

• Creativiteit en moed voor overheden en ontwikkelingsorganisaties om eerlijke oplossingen 

te vinden voor voedseltekorten 

• Het herstel van de schepping 

 

 

Vrijdag 24 januari: Toon buitengewone vriendelijkheid 

Lezen: Handelingen 28: 1,2 en 7, Psalm 46, Lucas 14: 12-24 

Gebedspunten: 

• Mensen die gevlucht zijn en trauma’s hebben opgelopen: bid voor heelheid, troost en een 

toekomstperspectief 

• Een zegen voor de bevolking van Malta, dat zij ook in de toekomst bekend mogen staan 

om hun buitengewone vriendelijkheid 

 


