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- Zegen op de kettingbidstond, dat God de harten van de biddende mensen
- Caridad: Dat mijn lichaam en mijn hart zich snel hersteld van alles wat ik heb moeten loslaten.
Dat mijn man kan zien en horen de stem van God, dat onze relatie sterk wordt. Dat God me
helpt om afscheid nemen van mensen die ik om geef. Dat God openbaart aan mijn moeder dat
ze zich moet laten vaccineren. Dat ik werk mag krijgen als God dat zo wilt. Dat ik de mensen die
God op mijn pad zet kan blijven verdragen, bemoedigen en voor al steunen.
- Dat Jonathan Gods stem kan horen en dat de zaadjes gaan groeien en bloeien in zijn hart, dat
de vrouw voor hem een krachtige vrouw van gebed mag zijn.
- Dat Andrea haar talenten gebruikt die door God zijn geven om te leren aan anderen, dat haar
kennis blijft groeien, dat ze de huid van een olifant zal hebben zo dat haar hart niet beschadigd
- Dat we niet zien als door de ogen van de mens maar door de ogen van de geest die in ons
leeft.
- Rini: Genezing van mijn middenrif breuk en duimen(pijn). Dat God deuren opent wat betreft de
opleiding van Etienne. Redding van Kelly, Boyd, TJ en Jethro. Zegen op de zwangerschap van
Kelly, dat haar angsten weggaan. Genezing van Boyd van pijn en verdriet uit het verleden.
Genezing van mijn moeder (hart problemen), dokters kunnen niks meer doen. Genezing Jael ( 6
maanden). Loïs dat ze stabiliteit heeft met lopen, dat haar angsten weggaan.
- Elizabeth: Bekering voor mijn man Roy en kinderen Shanice, Johnnie-Jan, El-Roy en Sherick.
Andere werkzaamheden voor Roy. Totale genezing van mijn lichaam.
- Anita: Bekering van mijn moeder en mijn jongens en dat ze steeds meer betrokken willen zijn
in de kerk. Duidelijkheid over een contact dat ik heb. Een doorbraak als het de wil van God is en
anders dat de deur dicht gaat. En dat hij standvastig blijft in het dienen van God. Voor mijzelf
richting, kracht en wijsheid voor mijn leven en dat ik in alles Gods wil zal volgen met blijdschap.
Meer vrijmoedigheid om te getuigen op straat. De zegen van God voor de Wiebelwagen en dat
ik een licht mag zijn voor mijn collega’s.
- Voor de band Intended
- Voor Ivy, voor kracht voor het begraven van haar moeder en voor geestelijke groei in haar
leven.
- Dean: Voor wijsheid, voor de juiste keuzes m.b.t. bij deze baan blijven of een andere baan.
- Bekering Esther Plakke. Joni Plakke, voor vergeving, terug naar huis komen. Voor de
kleinkinderen
- Miguel Tiago: Voor de gezondheid van mijn vader
- Dank U Heer voor alles wat U voor mij en iedereen doet. Ik vraag U voor genezing en een
baan. Dat U mijn zus mag genezen van het gesuis in haar oor en dat U ook mijn ouders mag
genezen van hoge bloeddruk. Ik bid dat U mij en mijn partner beschermd en dat we U blijven
loven en prijzen.
- Voor bekering van Amrei, Jamie, Fenna, Fleur, Elyze, Sera en Debora
- Voor Sara van 15 jaar (nichtje van Laura), ze heeft anorexia, voor een wonder, redding en
bevrijding
- Familie Warmerdam: Voor bekering en redding voor onze dochter Donate en haar vriend
Remco
- Voor Sonja Wilsterman, doctoren hebben haar nog 3 weken te leven gegeven, ze heeft een
hersentumor. A.u.b. bidden voor een bovennatuurlijk wonder van God!
- Totale genezing van de gevolgen van Covid-19

- Irma van Leerdam: Doorbraak op financieel gebied. Zegen bij het project Stop.nl
- Bevrijding van een bedrukte geest
- Voor Quincy, bevrijd van verslaving, voor een woning, voor redding
- Voor Janneke, voor bevrijding van manische problematiek
- Voor nieuwe hoop, geloof en bemoediging. Verlangen vervuld van de Heilige Geest, voor het
dienen van God
- Genezing voor Kadir, een broer van een collega van Rebecca. Hij is ernstig ziek.
- Voor Mary Jacobs, ze is pas weduwe, dat ze het red zonder Ton.
- Gebed voor de bevrijding van Donovan en Noelle, ze kampen met veel dingen waarbij ze niet
helemaal vrij zijn
- Voor Ranou, Kirsha, Changeta, Naftathy, dat zij weer God gaan dienen en hun leven weer op
orde zullen brengen met God.
- Voor Roland, dat hij zijn weg zal vinden om God te dienen
- Barb: Voor mijn mama Usha en mijn papa John voor bekering. Bedankt en succes met vasten!
- Voor Mavis en Kenneth, dat zij in hun huwelijk een goede balans zullen vinden en dat
daardoor Kenneth zich vrijer zal voelen om God openlijk te gaan dienen
- Voor mijn jongste zoon, dat hij doorgaat in het dienen van God
- Paul & Diamond: Dat God een wonder voor ons doet in het vinden en krijgen van een huis
- Lelia & Wilfred, voor genezing en herstel van hun lichaam en geestelijk leven
- Dat Michel Adriaans tot bekering komt
- Gionelly: Voor een doorbraak voor complete genezing!
- Voor een verbetering van mijn spirituele leven
- Voor Isabel, ze heeft een depressie en suicidale gedachtes, dat iemand haar aanspreekt en
dat er veel voor haar gebeden wordt en dat ze bevrijd wordt
- Voor mijn zoon, hij heeft psychische en lichamelijke lasten, hij heeft genezing en bevrijding
nodig
- Dat God het hart van Peter Verbeek aanraakt, weer zacht maakt, dat hij terug komt. Voor
kracht en volharding voor Asha, doorbraak in haar huwelijk, haar kinderen terugkomen uit de
duisternis. Familie tot bekering. Genezing voor ma.
- Doorbraak in het leven van Miriam van Langeveld
- Voor Jenayah, voor een doorbraak in haar gezondheid en van haar kinderen
- Voor de huwelijken in de kerk, voor sterke huwelijken
- Voor de geest van depressie te bestraffen en onder de voeten te brengen van de Heer, onze
ziel te reinigen en geestelijk weer te laten groeien, een geestelijk leven te hebben weer
- Dat mijn kind tot bekering komt, dat er gebroken wordt met eigenwijsheid en rebellie/houding
- Bekering van Frank Vermeulen, dat hij terug naar God mag komen
- Doorbraak in een appartement voor Tirza
- Dat mijn beste bro (Niger) mee naar de kerk gaat en bekeert
- Verblijfsvergunning voor Mo, hij was moslim en is nu Christen
- Dat alle kinderen van mensen in de Amersfoort kerk terug zullen komen naar God
- Celina: Voor bekering voor Nick. Dat alle mensen die mee vasten een openbaring van God
zullen krijgen over hun leven en dat ze vol lofprijzing en aanbidding zullen zijn voor Hem
- Voor Wim, de vader van een collega van Gionelly, Wim heeft kanker en uitzaaiingen, voor
genezing
- Alysia: Voor mijn werk. Voor een goede baan voor Wesley en dat dit schooljaar soepel mag
gaan en een stageplek voor hem.

