Gebed voor 2022
Europese Evangelische Alliantie
Jezus Christus zegt: ‘Wie bij Mij komt, zal Ik niet wegsturen’ - Johannes 6:37
Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie
wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de
HEER, jullie God - Leviticus 19:33-34
Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen - 1 Petrus 4:9

God, onze Vader
We staan in de chronos, bij het begin van dit nieuw jaar 2022 A.D.,
na een volgende rondgang van de aarde, die om zichzelf draait.
We vragen om uw kairos in de voortdurende pandemie in Europa.
Recht onze rug, richt ons hoofd omhoog en scherp ons inzicht, dat onze ogen uw voortdurende genade
zullen aanschouwen in alle omstandigheden.
Vader, uw veelvuldige gedachten over uw schepping en over uw kinderen
Heer Jezus, zie om naar hen die lijden in onze tijd.
De gebrokenen, de zieken en de stervenden, vluchtelingen en zij die alleen achterbleven.
Bouw uw kerk in Europa in verbondenheid, om iedereen in uw Koninkrijk te omarmen.
Bewaar Israël en de volkeren in uw vrede en in uw gerechtigheid.
Heilige Geest, zet ons in vlam voor uw toekomst, voor uw plannen in jaren die komen.
Dat uw slapende mensen wakker zullen worden, wanneer ze vastlopen in hun eigen gemaakte agenda’s.
Open onze ogen opdat we meer mogen zien, om ons te verheugen over wat nog niet geopenbaard is aan
de wereld: Uw Christus die komt, in glorie en voltooiing.
Peter Artman en Robbert Jan Perk
EEA Hope for Europe Prayernetwork
Chronos is het Griekse woord voor onze tijd rekening, seconden, minuten, uren etc.
Kairos is het Griekse woord voor het “nu-moment” van Gods tijd, wanneer Hij verschijnt, present is, dus
tijd van redding, van heil.
Op vrijdag bidden we samen digitaal voor Israel en Nederland van 12.00-13.00 weet je van harte welkom
https://www.facebook.com/groups/323963208812751 opgave via mail robbertjanperk@planet.nl
Elke laatste dinsdag van de maand bidden we samen voor Europa 13.00-14.00 https://www.facebook.com/groups/191621170873603 EEA
Hope for Europe Prayernetwork opgave via robbertjanperk@planet.nl

