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ZONDAG 5 MEI 2013 
GEBEDSDAG VOOR DE EUROPESE UNIE 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
De Evangelische Alliantie Vlaanderen 
heeft in 2004 de eerste zondag van mei 
uitgeroepen als de jaarlijkse gebedsdag 
voor de EU. Paulus vraagt aan de 
christenen om voor de overheden te bidden 
(1 Tim. 2:1-2), dus zullen we ons steeds 
meer ook moeten gaan interesseren voor de Europese instellingen, en zeker voor hen gaan 
bidden. Als christenen er hun invloed niet uitoefenen, zullen anderen dit zeker wél doen! 
 
Daarom vragen we aan alle evangelische gemeenten in Vlaanderen om op 5 mei tijdens de 
zondagsdienst een tijd te nemen om voor de EU te bidden aan de hand van onderstaande 

onderwerpen. 
 
Bid  
1. dat Bijbelse waarden en principes hun plaats zullen behouden of verkrijgen in de EU; voor 

sterke profetische stemmen op dit gebied 
2. voor een efficiënt bestrijden van de financiële crisis; en dat de EU zich niet alleen zal 

bekommeren om economie (“mammon”), maar ook om het geestelijke welzijn van mensen;  

3. dat humanisme en secularisme niet de “dominerende ideologie” zullen zijn; dat de kerken 
een duidelijk en eensgezind geluid zullen laten horen, en gerespecteerd zullen worden als 
gesprekspartners; voor een ruime godsdienstvrijheid. 

4. voor het gezinsbeleid van de EU: dat ze het huwelijk en gezin niet op losse schroeven zal 
zetten, maar juist actief ondersteunen. 

5. voor goed bestuur, integriteit en transparantie in de vaak ondoorzichtige besluitvorming; dat 

bestuurders op alle niveaus financiële verantwoording zullen moeten afleggen;   
6. voor onderscheidingsvermogen ten opzichte van de islam en de mogelijke toetreding van 

Turkije. 
7. voor een rechtvaardige houding en vredestichtende rol ten opzichte van het Midden Oosten 

(Syrië, Israël en Palestina); dat de EU het Joodse volk niet in de steek zal laten. 
8. voor christenen die werken in de Europese instellingen (Parlement, Commissie, 

medewerkers…), dat ze wijsheid zullen hebben om voor de christelijke waarden op te komen. 
9. bid voor alle christelijke organisaties die op Europees niveau baanbrekend werk doen: 

European Union of Prayer, EUprayer.com, Europe for Christ, European Prayer Breakfast, 
European Evangelical Alliance, European Christian 
Political Movement, European Coalition for Israel, 
CARE for Europe, Together for Europe… (zie info 
op keerzijde) 

10. voor een geestelijke opleving over heel het 

continent; dat christenen in gans Europa zich 
zullen verenigen, elkaar zegenen en wederzijds 
versterken.  

11. dat Gods naam mag geheiligd worden, zijn 
koninkrijk komen en zijn wil geschieden in de EU.  

 

Geef dit blad a.u.b. ook door aan gebedsgroepen. 

www.pray4belgium.be 

 Wist je dat Europa op dit 
ogenblik ongeveer 70-85% van 
onze wetten bepaalt? 

 Wist je dat er in Brussel meer 
dan 15.000 lobbyisten 
rondlopen die proberen de 

besluitvorming te beïnvloeden? 

“Zie, mijn Knecht, die Ik ondersteun, mijn 
uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen 
heeft; Ik heb mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal 
tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij 
zal niet schreeuwen, Hij zal zijn stem niet 
verheffen, Hij zal zijn stem op straat niet laten 
horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, 
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; 
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan. Hij 
zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, 
totdat Hij het recht op aarde zal hebben 
gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn 
onderricht”.   (Jesaja 42:1-4) 
 

http://www.pray4belgium.be/


Christelijke organisaties in en voor Europa 
 
 
Er zijn verschillende christelijke Europese organisaties en gebedsbewegingen bezig met het 
nauwlettend opvolgen van de evoluties binnen de EU.  

 
De “Europese Evangelische Alliantie” heeft sinds vele jaren een kantoor (o.l.v. Christel 
Ngnambi) vlakbij het Berlaimont-gebouw, waar ze de Europese ontwikkelingen op de voet volgt 
en lobbyt namens de 15 miljoen evangelischen uit 35 Europese landen: www.europeanea.org 
 
De “European Christian Political Movement” (ECPM) (ondervoorzitter: Kris Vleugels) verenigt 
christelijke partijen en organisaties uit reeds 15 landen, en heeft sinds februari 2010 een officiële 

erkenning gekregen van de EU. Zie www.ecpm.info. 
 
“Samen voor Europa” (Together for Europe) is 
sinds 1999 een initiatief van honderden 
christelijke (katholieke en protestantse) 
organisaties die hun krachten bundelen voor 

verzoening, vrede en broederschap in Europa. Zij 
hielden al twee grote evenementen in Stuttgart 
(in 2004 met 170 organisaties, 9000 deelnemers 
en 100.000 anderen via satelliet in 135 andere 
steden, en in 2007). Op 12 mei 2012 waren ze in 
Brussel! www.together4europe.org/en/belgique 
 
“CARE for Europe” (o.l.v. David Fieldsend) is 
een NGO die ijvert voor de christelijke waarden 
op het gebied van de bio-ethiek, het gezin, 
gokken, mensenhandel, gelijkheid, religieuze 
vrijheid en mensenrechten: 
www.careforeurope.org. 
 

“Europe for Christ” (“Europa voor Christus”, 
Oostenrijk) mobiliseert gebed voor ons “oude” continent dat zo ver van God af leeft, ijvert voor de 
erkenning van de christelijke erfenis als grondslag van onze Europese beschaving, en werkt aan 
bewustwording rond “christianofobie”: www.europe4christ.net. 
 
Bij “EUprayer” (o.l.v. Hugh en Norma Davies-Jenson, VS) kan je veel actuele informatie, 
materialen en gebedsonderwerpen vinden: www.euprayer.com 
  
De “European Union of Prayer” (o.l.v. Ortwin Schweitzer, Duitsland) organiseert elke zes 
maanden een gebedsconferentie in het land dat voorzitter is van de EU.   
 
Sinds 1998 vindt er jaarlijks een “European Prayer Breakfast” 
plaats in het gebouw van het Europees Parlement, waar hoge 
gasten samenkomen uit vele Europese landen rond hun 
gezamenlijk geloof in Bijbelse waarden. 
 
De “European Coalition for Israel” (o.l.v. Tomas Sandell) 
ijvert al sinds 2004 voor een positieve samenwerking tussen 
Europa en Israël en bestrijdt antisemitisme en negatieve 
berichtgeving in de media. Zie www.ec4i.org. 

 
Laat het ons bemoedigen dat er véél beweegt en laten we deze organisaties in gebed 
ondersteunen! 
 
Reacties? Pray4belgium@scarlet.be 
 

http://www.ecpm.info/
http://www.careforeurope.org/
http://www.europe4christ.net/
http://www.euprayer.com/
http://www.ec4i.org/

