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Wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht; zo zal licht
schijnen op al je wegen. (NKJVJob22:28)
Het gebed is het wapen dat God geeft om te strijden, om te redden en te
behouden! God Zelf wil strijden door middel van het gebed. Dank u dat u
betrokken meebidt en zo een arbeider bent in Gods Koninkrijk voor de
uitzending van Daniëlle en Victor.
Dankpunten:
•
•
•
•

Wij danken U voor Uw goedheid en trouw. U bent onze Herder en het ontbreekt ons
aan niets. (ps 23:1)
Dank U dat u Daniëlle en Victor overeenkomstig Uw rijkdom voorziet in wat zij nodig
hebben, in heerlijkheid, door Christus Jezus (Fil 4:19)
Dank U dat Daniëlle en Victor als een boom zijn, geplant aan waterbeken, die vrucht
geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat zij doen, zal goed gelukken. (Ps
1:3)
Dank hebben wij voor het verdere goede verloop van de zwangerschap van Daniëlle
en de baby.

Gebedspunten:
•
•

•

•

Wij bidden U vanwege de visum aanvraag omdat die in December verloopt. We bidden
dat de communicatie hierover voorspoedig en goed verloopt. Dat het zeker is dat
Daniëlle kan blijven. Dat hier geen spanning over is, want U bent een voorzienend God.
We bidden voor goed internet en tijd voor Victor en Daniëlle om met vrienden en familie
contact te hebben tijdens de feestdagen, wetende dat het een grote afstand is, nu in een
tijd waarin je dichtbij elkaar wilt zijn. We bidden dat Daniëlle en Victor zich verbonden
dichtbij voelen in Christus met elkaar! Dat er een grote familie om hen heen staat en
krachtig in gebed voor hen in de bres blijven staan! Heer wij bidden Uw voelbare
nabijheid toe.
We bidden voor de zwangerschap, dat deze volledig voldragen mag worden. Dat de baby
en Daniëlle het goed maken. Dat de bevalling voorspoedig en pijnloos mag zijn. Dat
Daniëlle vertrouwen mag hebben in U dat U haar lichaam zo mooi heeft gemaakt om
door de bevalling heen te komen.
Wij bidden voor het werk dat Victor doet en blijft doen in ZA. Dat hij door U geleid wordt
in het verzorgen van zijn gezin. Dat U ons in Christus altijd doet triomferen! Halleluja.

Dit bidden wij in de Naam van Jezus, Amen.

