Gebedspunten April 2019 | Thema: VURIG VOOR CHRISTUS
Help ons en bid mee met ons in deze nieuwe mooie en uitdagende periode.
Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed
van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jakobus 5:16
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Het verkrijgen van een nieuw gebouw. We merken dat verhuizing naar een eigen grotere
gebouw van belang is voor het uitvoeren van onze missie.
De missie van de kerk en dat er meer mannen en vrouwen zullen opstaan met een passie en
liefde voor de verloren zielen. Zonder liefde kunnen wij de missie niet volbrengen.
Alle families binnen New Life
En grote geestelijke opwekking in onze harten
De vertoning van verse geestelijke gaves in onze levens
Alle medewerkers binnen New Life
Bevrijding van kettingen bij de gelovigen
De eenheid van ons als broeders en zusters in Christus.
Een overwinning over alle aanvallen van de vijand
Alle New Life kerken(Den Haag, Spijkenisse, Amsterdam, Rotterdam en Essen) en voor de
leiders en hun families
De Groei van de bediening dit jaar.
o Zowel Verticaal(Tot God)
o als Horizontaal(Mensen die wij moeten bereiken)
De groei en vermenigvuldiging van de vruchten van de geest in een ieder van ons. Deze
vruchten zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5:22
Hoe wij het beste elkaar, onze buren, buurt en stad kunnen dienen.
Degenen die het moeilijk hebben. Dat God hun kan steunen en dat hij een ieder van ons mag
gebruiken als instrumenten om zijn steun te geven aan zij die lijden en die het wat minder
hebben.
Dat vrijgevigheid mag heersen in onze kerk. Opdat wij door deze middelen meer kunnen
doen, betekenen en geven aan onze gemeenschap, buurt en stad.
Leiders die mee zullen werken aan de visie voor de uitbreiding van God’s koninkrijk.
Muzikanten, technici, managers, creatievelingen. Allen die willen meehelpen in de kerkelijke
structuur. Om zo het bevel van Mattheüs 26:19-20(om te gaan en het evangelie te
verspreiden) te vergemakkelijken.
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