Gebedsdag zondag 2 januari 2022

Jeremia 29:12
‘Dan zullen jullie Mij aanbidden.
Jullie zullen naar Mij toe komen en tot
Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren.’
De problemen waar ons land voor staat zijn immens. Het Covid-virus is direct en indirect de
oorzaak van ontzettend veel verdriet, eenzaamheid, angst, pijn, onrust, frustratie, polarisatie
en woede. Niemand lijkt een oplossing te hebben voor de problemen waar onze
samenleving mee worstelt.
Ik geloof dat we een verandering teweegbrengen door samen te bidden. Gebed van
christenen is het belangrijkste kanaal waardoor God zijn kracht doet stromen in de
samenleving. Krachtige voorbede kan het tij in ons land doen keren, op sociaal, moreel en
geestelijk gebied. De kracht van bidden mag niet onderschat worden. Jakobus schrijft: ‘Want
het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’ (Jak. 5:16b)
God luistert zeer zeker naar gebeden, verhoort gebeden en gaat tot actie over als reactie op
gebeden.
HOE BRENG JE EEN UUR BIDDEND DOOR?
Start (10 minuten)
We beginnen deze dag met de volgende punten:
• Neem de tijd om God te aanbidden en Hem te eren om wie Hij is. Tips voor als je dit
nog niet zo kent: het kan helpen om aanbiddingsmuziek aan te zetten (en mee te
zingen), of om eigenschappen van God te benoemen en Hem daarvoor te danken. Hij
is liefde, Hij is vriendelijk en goed, rechtvaardig en nog zoveel meer!
• Bid of de Heilige Geest je wil laten zien of er gebieden in je leven zijn waar Hij nog
niet volledig de ruimte heeft, en vraag Hem om daarin te werken. Mocht er
onbeleden zonde zijn, breng het dan bij Hem. Zo willen we onszelf laten reinigen en
heiligen.
• Breng alles wat je onrustig maakt of je gedachten in beslag neemt bij Hem.
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Gebedspunt eenheid
(5 minuten)
We bidden voor eenheid in kerken, families en vriendenkringen: er zijn veel
spanningen en conflicten ontstaan door verschil van inzicht wat betreft vaccinatie en
maatregelen. God is een God van liefde en eenheid, dus laten we hiervoor op de bres
gaan staan. Bij dit punt kun je ook bidden voor mensen of gemeenschappen in je
omgeving waarvan je weet dat dit speelt.
Gebedspunt voor meer inzicht
(5 minuten)
We bidden dat God zijn kinderen in Nederland en wereldwijd geestelijk inzicht geeft
in de situatie rond corona, en in de maatschappelijke ontwikkelingen die
daaromheen plaatsvinden in de landelijke en internationale politiek. Er zijn zoveel
meningen, maar God weet precies hoe het achter de schermen in elkaar zit. We
hebben het nodig om afgestemd zijn op God, om Hem in alles te blijven volgen.
Gebedspunt nood en redding
(5 minuten)
• Het is een onzekere en beangstigende tijd, waarin veel mensen het erg moeilijk
hebben. We bidden voor mensen die zich eenzaam voelen, die ziek zijn of bang zijn
om ziek te worden, die in psychische en/of financiële nood zijn geraakt door deze
crisis.
• En we bidden ook voor alle ondernemers die door de vele lockdowns in financiële
problemen zijn gekomen en zelfs failliet zijn gegaan. Bidt voor vrede, kracht, troost
en nieuwe hoop!
• We bidden voor gezinnen waar huiselijk geweld en andere nare patronen onder
invloed van de spanningen zijn toegenomen, dat ze hulp zullen krijgen en dat er
bescherming en veiligheid voor hen zal komen.
• We bidden dat God Zijn kinderen helpt om juist nu veel mensen te bereiken met de
boodschap van de liefde van God, zodat heel veel mensen Jezus zullen leren kennen.

Gebedspunt Bidden Voor de Kerk van Nederland
(10 minuten)
We bidden vandaag ook voor de kerk van Nederland. We geloven dat een gezonde kerk de
grootste sleutel is tot een opwekking en de transformatie van ons land. In ons gebed willen
we bidden vanuit 2 Kronieken 7 vers 14:
En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn
aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de
hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
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God zegt ‘Wanneer mijn volk’. Dus niet alle inwoners van Nederland maar vooral Zijn
mensen, Zijn volk. Als wij ons voor God verootmoedigen, terugkeren van onze dwaalwegen
en biddend zijn aanwezigheid zoeken, dan belooft God dat Hij ons hoort, onze zonden
vergeeft en ons land herstelt!
De kerk is het orgaan waar Hij doorheen wil werken. Het lichaam van Jezus Christus wordt
aangestuurd door Hem als Hoofd. Hij wil alle ruimte krijgen.
Gebedspunt regering
(20 minuten)
‘Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen
gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een
rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Want dit is goed en
aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis
van de waarheid komen.’ (1 Tim. 2:1-4)
Paulus roept ons op om te bidden voor de overheid en hoog geplaatsten. Het is natuurlijk
heel makkelijk om deze oproep naast je neer te leggen omdat je het misschien niet eens
bent met de keuzes die de overheid maakt. Maar als wij bidden voor de regering betekent
het niet dat we achter alles wat de regering doet staan. Toen Paulus deze woorden
opschreef werd Israël onderdrukt door de Romeinen. Dat was absoluut niet een
democratische overheid. De Bijbel geeft mij niet de opdracht om pas te bidden voor de
overheid als ik het eens ben met de overheid. We dienen voor de overheid te bidden zonder
vooraf gestelde condities. Dat is goed en aangenaam voor God!
Voor wie moeten we bidden?
Bid voor de regering en met name voor minister-president Rutte en voor Hugo de Jong, de
minister van Volksgezondheid.
Bid voor de Kamerleden en de fractievoorzitters van de politieke partijen die in de 2de
kamer vertegenwoordigd zijn.
Bid voor de burgemeester en wethouders van de stad of het dorp waar je woont.
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Hoe moeten we voor hen bidden?
• Bid om hun redding, zodat ze met God verzoend kunnen worden. Bid dat ze in
aanraking komen met het evangelie en dat ze de liefde van God zullen ervaren. Bid
specifiek dat de Heer mensen naar hen zal sturen die van hen kunnen getuigen.
• Bid dat de Heilige Geest hen van zonde zal overtuigen en dat zij hun zonden zullen
belijden voor God.
• Bid voor deze persoon bij het uitvoeren van zijn taken, dat hij eerlijk en humaan zal
handelen en met inzicht.
• Bid dat de beslissingen die leiders moeten nemen de juiste zijn en dat ze in eenheid
zijn met de wil van God. Bid voor de hooggeplaatsten voor goddelijke wijsheid in zijn
gezagspositie wanneer hij vaak moeilijke beslissingen moet nemen onder veel
spanning.
• Bid dat zij barmhartig, onzelfzuchtig en gevoelig zal zijn voor de behoeften van de
mensen.
• Bid zij zullen handelen in wijsheid en liefde en dat ze anderen met menselijke
waardigheid zullen behandelen.
De laatste 5 minuten
We bidden voor opwekking en verootmoediging onder Gods kinderen. Dat Nederland
krachtig aangeraakt zal worden door een beweging van Gods Geest, en dat nog heel veel
mensen Jezus zullen leren kennen.
We danken je hartelijk voor je gebed en betrokkenheid bij wat er in ons land en in de wereld
gebeurt. We geloven dat God onze gebeden verhoort, en zien vol verwachting uit naar wat
Hij in onze levens, door ons heen en in ons land gaat doen.
De werkgroep die jaarlijks de week van gebed organiseert zal op 15 januari een Nationale
dag van gebed organiseren. Ik wil deze dag van harte bij je aanbevelen. Gebed is heel erg
belangrijk in deze tijd. Info over deze dag kun je vinden op www.nationaalgebed.nl.
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