
 

 

 

EN OMDAT WE WETEN DAT HIJ NAAR ONS LUISTERT, WAT WE HEM OOK 

VRAGEN, WETEN WE OOK DAT WE ALLES AL HEBBEN GEKREGEN WAT WE HEM 

GEVRAAGD HEBBEN 
 

1 JOHANNES 5:15 
 

Beste gemeenteleden, 

Op 22 juli begint de Vakantie Bijbel Week. Een mooie week waarin we veel 

kinderen mogen vertellen over de Heere Jezus. Als VBW-team zien we er naar uit 

om de kinderen over Jezus te vertellen en om plezier te maken.  Dit werk kunnen 

we niet doen, zonder de zegen van God. Daarom vragen wij u en jullie om met ons 

mee te bidden.  

Voor de komende twee weken hebben we voor elke dag een dankpunt en een  

gebedspunt. Bidden en danken jullie met ons mee?  

Groeten van het VBW-team 

BIJBELVERHALEN 

We vertellen de volgende Bijbelverhalen aan de hand van het thema Duik erin! 

 Dinsdagochtend: Kopje onder    Dinsdagavond: Stap uit je boot             

2 Koningen 5:1-15    Mattheüs 14: 22-34   

 Woensdagochtend: Stap uit je boot  Woensdagavond: Gered              

Mattheüs 14: 22-34      Exodus 2:1-10  

 Donderdagochtend: Het feest gaat door  Donderdagavond: Kopje onder              

Johannes 2:1-11      2 Koningen 5:1-15  

 

WEEK VAN ZONDAG 12 JULI TOT EN MET ZATERDAG 18 JULI 

ZONDAG 12 JULI 

 Danken: dank God dat we ook dit jaar weer de VBW kunnen organiseren, ondanks alle 

corona maatregelen en dat er tasjes worde gemaakt om uit te delen aan de kinderen.  

 Bidden: bid of de Heere nu al in de gezinnen wil werken, zodat de kinderen en tieners 

enthousiast en met verwachting naar de VBW kunnen/mogen komen. 

Gebedsbrief  VBW 2020 



MAANDAG 13 JULI 

 Danken: dank God voor alle promotiematerialen die we hebben ingezet.  

 Bidden: bid of de promotiematerialen bij de kinderen terecht mogen komen en er veel 

kinderen en tieners mogen komen die niet naar de kerk gaan. 

 

DINSDAG 14 JULI 

 Danken: dank God dat er genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn.  

 Bidden: bid dat de Heere God alle vrijwilligers helpt en zegent in hun taak bij de VBW.  

 

WOENSDAG 15 JULI 

 Danken: dat er ieder jaar zoveel kinderen uit verschillende gemeentes naar de VBW 

komen. 

 Bidden: bid of er ook dit jaar veel kinderen uit onze eigen gemeente, maar ook uit 

andere gemeentes naar de VBW komen.  

 

DONDERDAG 16 JULI 

 Danken: dank God voor de ochtend, avond en tieneravond. Dank Hem dat we ieder kind 

of iedere tiener kunnen vertellen over Jezus.  

 Bidden: bid of de kinderen met een open hart naar de VBW mogen komen om daar over 

Jezus te leren en nieuwsgierig te worden naar Hem.  

 

VRIJDAG 17 JULI 

 Danken: dank God dat veel kinderen elk jaar terugkomen naar de VBW. 

 Bidden: bid dat de kinderen plezier hebben en kunnen maken tijdens de VBW. 

 

ZATERDAG 18 JULI  

 Danken: dank dat God bewaring geeft in onze gemeente en dat de VBW gemeente-

breed gedragen wordt.  

 Bidden: bid dat er volgend jaar er weer een gemeente maaltijd mag zijn. 



WEEK VAN ZONDAG 19 JULI TOT EN MET ZONDAG 26 JULI 

ZONDAG 19 JULI 

 Danken: dank God dat er de afgelopen jaren ook kinderen uit het AZC naar de VBW 

kwamen.  

 Bidden: bid dat de kinderen in het AZC mogen ervaren dat de Heere God bij hen is.  

 

MAANDAG 20 JULI 

 Danken: dank dat alle voorbereidingen klaar zijn.  

 Bidden: bid dat er veel kinderen mogen zijn die een tasje komen halen.  

  

DINSDAG 21 JULI        

 Danken: dank God dat vandaag de VBW van start mag gaan. 

 Bidden: bid of de Heere God deze eerste dag wil zegenen. Bid voor plezier bij de 

kinderen en vrijwilligers, dat we Gods liefde mogen uitstralen.  

 

WOENSDAG 22 JULI  

 Danken: dank God voor de kinderen die op dinsdag een tasje kwamen halen. 

 Bidden: of de kinderen die er dinsdag waren ook vandaag weer zullen komen. Bid dat 

de kinderen luisteren naar de Bijbelverhalen en geraakt mogen worden door de 

boodschap uit de Bijbel. 

 

DONDERDAG 23 JULI 

 Danken: dank God dat er materialen beschikbaar zijn om uit te delen. 

 Bidden: bid dat er kinderen zijn die geraakt mogen zijn en open staan voor God. 

 

 

 

 



VRIJDAG 24 JULI 

 Danken: dank dat er sinds een aantal jaar ook een tieneravond wordt 

georganiseerd. 

 Bidden: vraag of de Heere God deze avond wil zegenen. Of Hij de opkomst wil 

zegenen, maar ook goede gesprekken met de tieners wil geven.  

 

ZATERDAG 25 JULI 

 Danken: dank God voor alle activiteiten die er zijn geweest. 

 Bidden: bid dat alle kinderen en tieners enthousiast terugkijken op de VBW en dat 

terugdenken aan fijne gesprekken en mooie Bijbelverhalen.  

 

ZONDAG 26 JULI 

 Danken: dank God dat we vandaag de VBW in de kerk af mogen sluiten. 

 Bidden: bid voor gezegende kerkdienst. Bid of er ook kinderen en ouders 

komen/luisteren die bij de VBW zijn geweest, maar (normaal gesproken) niet naar de 

kerk gaan.  

 

 


