
 Gebedsnetwerk/Pray4belgium            speerpunten in gebed voor België                              p. 1 

 
 

 

Speerpunten in gebed voor België 
(nationale gebedsdag, 9 mei 2015)  

 
Op 9 mei 2015 was er een consultatie met gebedsleiders uit gans België om met 

elkaar te delen wat God spreekt tot de bidders op verschillende plaatsen. Uit het 
verslag van wat die dag gedeeld werd, hebben we volgende punten gedistilleerd 
als cruciale gebedspunten voor België. Mag het u inspireren om ook deze 

woorden over ons land uit te bidden! 
 

Thema 1: de oogst komt, wees sterk, vrees niet, volhard! 
 

 Jozua 1:5-6: “wees sterk en moedig, 
niemand zal voor u standhouden”: bid dat de 
christenen vrijmoedig zullen leven en spreken, 

zich niet zullen laten intimideren door de 
vijanden en reuzen in het land. 

 Jesaja 43:2: “vrees niet, want Ik heb u 
verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, jij 
bent van Mij”: talloze keren maant God ons 

aan om onbevreesd te zijn, niet op onszelf of 
omstandigheden te kijken, maar op Hem die 

alles vermag. Bid voor het geloof en “de liefde 
die alle vrees uitdrijft” (1 Joh 4: 18). 

 God werkt vaak doorheen een rest (Micha 

5:6): bid voor zulke kleine groep die Hem trouw blijft en krachtig van geest 
is. Zij kunnen een bron zijn van opwekking. 

 Tijden van verdrukking zijn geen verloren tijden, maar dienen om onze 
wortels dieper te laten groeien: bid dat druk van buitenaf ten goede zal 
meewerken om ons sterker in God te maken. 

 Openb 3:7-8: “Ik heb u een geopende deur gegeven die niemand kan 
sluiten; u hebt kleine kracht en toch mijn Woord bewaard”. 

 Het gebed is als mensen die in ondergrondse tunnels vuurtjes stoken om 
het bevroren oppervlak erboven te doen smelten: bid voor vurigheid en 

passie in gebed om ons bevroren land ‘zacht’ te maken. 
 We moeten volharden want de oogst komt; de overwinning komt eraan. Bid 

tegen elke geest van ontmoediging of moedeloosheid waardoor de vijand ons 

probeert te stoppen. 
 

Thema 2: Gods koninkrijk, 
koninkrijkscultuur, autoriteit 
 
 Christenen zijn geroepen om hun plaats 

in te nemen als koninklijke priesters: 

enerzijds helemaal op God gericht 
(aanbidding), anderzijds autoriteit 

uitoefenend in de wereld. Bid dat we 
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onze positie zullen kennen en er ook naar leven. 
 Autoriteit komt door gehoorzaamheid aan God: bid dat de gemeente zal 

doordrongen zijn van ‘de vreze des Heren’. 
 Zonder  heiligheid zullen we God niet zien (Hebr 12:14): bid voor diepere 

heiliging door Gods Geest. 
 In Gods koninkrijk heerst een koninkrijkscultuur, is hemelse kwaliteit de norm 

(niet zoals de wereld doet!). Bid dat in de onderlinge relaties een ‘cultuur 

van eer’ zal heersen: dat we elkaar zullen eren en hoogachten.  
 Enkel ware nederigheid in relaties kan echte eenheid produceren. Bid dat we 

elkaar van harte zullen dienen, elkaars voeten wassen: vrij van elke trots, 
jaloezie of rivaliteit ons verheugen in het succes van de ander. 

 

Thema 3: het land innemen, wachters op de muur, poortwachters, 
geestelijke oorlogvoering, bondgenoten 
 
 Door profetische daden moet het land 

terug ingenomen worden. Bid dat God 
moderne Jozua’s en Kalebs opwekt. 

 Wachters op de muur zijn 

verantwoordelijk om het volk te 
waarschuwen (Ezech 33:1-6): bid dat de 

voorbidders wakker zullen zijn en hun 
geestelijke ogen en oren scherp zullen 

staan. 
 God roept ons om, zoals bij Nehemia, oude 

muren die in puin zijn, te herbouwen, de 

geestelijke poorten en muren weer te 
dichten: bid om ‘herstellers van bressen, 

herbouwers van straten’ (Jesaja 58:12).  
 Oude, door de vijand dichtgestopte bronnen moeten heropend worden 

(zoals Isaak in Genesis 26: 18): bid dat we de geestelijke bronnen van vorige 

generaties zullen kennen en weer laten stromen. 
 België is vaak in de geschiedenis een slagveld geweest voor Europese 

oorlogen, een keerpunt: vele legers zijn hier verslagen (bijv. Napoleon, 
1815). Bid dat hier vele geestelijke overwinningen behaald mogen worden. 

 Oorlogen worden meestal gewonnen door bondgenootschappen! Bid dat de 

verschillende kerken ‘geallieerden’ zullen worden, zich zullen samenvoegen in 
‘de goede strijd’! 

 

Thema 4: herstel van de gemeente, eenheid, verzoening, genezing, 

Gods aangezicht zoeken 
 
 God wil altijd de wereld bereiken 

door zijn gemeente: bid dat 
daarom eerst de gemeente 

hersteld zal worden, verzoend, 
gereinigd… 

 Bid voor christenen en leiders die 
moe zijn, overwerkt, overbeladen, 
gewond en aan de kant zijn gaan 

zitten: dat ze zich zullen 
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herpakken, nieuwe visie zullen ontvangen. Alle arbeiders zijn nodig! 
 Bid voor een groei in waarachtige eenheid (echte eenheid = het hárt van de 

ander zoeken).  
 Bid dat de jongere generaties de oudere generaties zullen zoeken en eren. 

 Bid dat waarachtige aanbidding zal hersteld worden: het is onze 
belangrijkste priesterdienst aan God (Openb. 4: 8-11). Bid voor de 
gebedshuizen in ons land. 

 Bid dat de gemeente opnieuw Gods aangezicht zoekt (Ps 27:4), op Hem 
alleen gefocust zal zijn (Fil. 3: 10): zo zal ze rijk worden (Openb 3:18), en 

véél te bieden hebben aan de wereld. 
 Jezus moet méér worden, wij minder: bid voor meer van Hém in onze 

levens en minder van onszelf. 

 

Thema 5: uitgaan, liefde, bewogenheid, genade, nieuwe bronnen 

 
 De gemeente moet uítgaan, de 

wereld in, niet in de 
schaapskooi blijven zitten: bid 
dat de muren/drempels tussen 

de gemeente en de wereld 
zullen neergaan. 

 Om in evangelisatie de mensen 
te bereiken moet er eerst 
liefde voor hen zijn (geen 

oordeel): bid dat Gods liefde in 
ons de harten zal openen. 

 Bid dat we de bewogenheid, 
de tederheid van de Vader zullen hebben voor lijdende mensen: de wereld 
zoekt naar warmte. 

 Bid dat een nieuwe generatie vrijgezet wordt, uitgestuurd in de oogst, 
jongeren die er passioneel voor gáán, uit de comfortzone, en dat in een 

sterke eenheid van geest (geen egotrippers). 
 Niet alleen oude bronnen moeten opgegraven worden, maar ook nieuwe 

(Genesis 26:22)! 

 Om de oogst binnen te halen, moeten de arbeiders écht samenwerken: we 
hebben elkaar nodig! 

 

Thema 6: profetische proclamaties, vuurtorens 
 
 Bid dat we ons oog zullen richten 

op het nieuwe dat God aan het 

doen is (niet op het oude), de 
nieuwe wind van de Geest. 

 Bid voor een toename van de 
geest van profetie. 

 Proclameer Gods goedheid en 

genade over het land (i.p.v. 
negatief te belijden of te 

klagen!): 2 Kron. 7:3, Ps 27:13. 
‘Beautiful Belgium’! 
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 Spréék Gods woorden uit, levende woorden, opdat deze tot aanzijn komen 
 Er zijn veel ‘lighthouses’ (vuurtorens), huizen van gebed, waar Gods 

tegenwoordigheid sterk is: bid dat deze toenemen, sterker worden en zullen 
‘samenstromen’, zodat de vele kleine vuurtjes één groot vuur worden voor 

het land. 
 Bid voor de stroom van levend water die vanuit Gods troon begint en altijd 

dieper en breder wordt en die leven, vruchtbaarheid en genezing brengt 

(Ezech 47). 
 

Thema 7: een shift in ons land, een nieuw seizoen, de tijd is nu! 
 

 België is een zeer strategisch land in 
Europa: bid dat God het ten goede (en 
niet ten kwade) zal gebruiken. 

 ‘Gods oog is op België’! En ook Europa 
staat op Gods agenda. Bid dat Gods wil 

zal geschieden in ons land, zijn Koninkrijk 
mag komen (Matt. 6: 10). 

 We zijn in een jubeljaar: bid voor de 

vrijlating van vele slaven! 
 ‘Kan een land gered worden op één dag?’ 

Voor God: ja! God heeft geen 20 jaar 
nodig! De tijd is NU!!! Bid dat God een 
shift in de hemelse gewesten brengt. 

 Bid dat christenen op sleutelposities in 
de maatschappij (zoals Jozef en Daniël) 

een beslissende invloed mogen 
uitoefenen. 

 Bid dat Gods olie rijkelijk mag vloeien in alles wat we doen (Ps 133): dat het 

werk in Zijn koninkrijk gesmeerd zal lopen, gezalfd zal zijn, welriekend voor 
Hem.  

 ‘Eendracht maakt macht’ is onze nationale spreuk: bid dit uit over de 
gemeente en over het land. 

 

 
 


