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Begin januari kreeg ik in onze huiskerk van iemand (die hier speciaal voor 

gebeden had) een jaartekst. Deze sloeg bij mij in als een bom, en raakte een 
diepe snaar in mijn geest. Omdat de tekst zelf (Jesaja 64:1-4) een gebed is, heb 
ik hem uitgewerkt en uitgebreid tot een gebed voor ons land. Tegelijk heb ik 

Psalm 18 ook tot een gebed verwerkt, omdat deze Psalm vorig jaar op dezelfde 
manier sterk tot mij gesproken had. Als dit gebed resoneert in jouw hart, bid 

hem mee voor ons land of voor andere situaties. 
 

Jesaja 64:1-4: 

Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de 
bergen voor Uw aangezicht zouden wegsmelten, 
2zoals vuur kreupelhout aansteekt, en vuur het water laat opborrelen, 
om Uw Naam aan Uw tegenstanders bekend te maken! 

Laat zo de heidenvolken voor Uw aangezicht sidderen. 
3Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachtten, daalde U 
neer; voor Uw aangezicht smolten de bergen weg. 
4Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter 
ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, 

wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.  
 
 

Ach, Heer, Jahweh, geduchte God, Heer van alle 
hemelse legermachten, God van hemel en aarde, 

ik roép tot U: een schreeuw komt diep uit mijn 
hart, een onuitspreekbare verzuchting uit mijn 
binnenste, door uw Geest opgewekt: dat U de 

hemel zou openscheuren en neerdalen op ons 
land! Niet dat wij het verdienen of dat dit volk 

hierom vraagt. Maar als U niet het initiatief neemt, 
zijn wij reddeloos verloren. Dit volk is al té ver 
afgedwaald om nog te kunnen roepen, om hun 

honger nog te kunnen voelen: het is al te 
vervreemd van U en van zichzelf; hun geest is al 

te zwak zoals die van iemand die stervende is van 
ondervoeding. Grijpt U a.u.b. in, als een 
soevereine act van uw genade, omdat U almachtig 

bent en uw liefde boven alle wetten staat, omdat 
uw barmhartigheid roemt tegen het oordeel dat 

wij verdienen. Omdat, als de zonde toeneemt, de 
genade nog méér toeneemt!  
Scheur de hemelen open en laat zien wie U bent: 

laat uw tanden zien, uw gevreesde rechterarm, uw atoomkracht die miljarden 
malen sterker is dan die van de zon. Laat de trotse bergen smelten als was voor 

de zon, wegvloeien als lava: alle menselijke hoogheid, alle torens van Babel, 



alles wat mensen 

gebouwd hebben voor 
zelfverheerlijking of 

zelfbevestiging, alle 
arrogantie, schijnbare 
zelfzekerheid, alle valse 

glitter en klatergoud die 
hun naaktheid moet 

camoufleren, alle ‘fake 
glory’. Sta zelf op, Heer 
God, zodat uw vijanden 

verstrooid worden en uw 
haters voor uw 

aangezicht wegvluchten. 
Laat uw tegenstanders in 

hun broek doen van angst, laat de demonen met hun staart tussen de benen 

wegvluchten. Laat alle maskers afvallen, laat hen in hun blootje staan en zich 
doodschamen om al hun valse, zielige zelfbedrog. Kom als een onblusbaar vuur 

dat alle menselijke schijngrootheid zal doen branden als stro, dat alle afgoden zal 
reduceren tot stof en as. Openbaar uw naam aan hen die U haten, laat uw 

donderende stem horen, toon uw ontzagwekkende realiteit, raak de aarde aan 
met uw verzengende en allesverterende kracht. Verpulver de nietige gedachten 
van de heidense volken, hun krakkemikkige redeneringen, hun bange, 

kleinzielige bolwerkjes, waarmee ze menen zich voor U te kunnen verbergen. U 
lacht met hun stoer lijkende plannen. U alleen hebt de toekomst in handen. Kom 

als een tsunami en spoel hun armzalige muurtjes in één klap wég. Kom op als de 
zon in haar kracht, verdrijf de nevel en mist over dit land met één adem, en 
overgiet ons land met de waarheid en genade van Jezus Christus. Overstroom dit 

land met de kennis van uw heerlijkheid, zoals de wateren de zeebodem 
bedekken. 

Laat de volken sidderen en beven, schud ze door elkaar en bevrijd hen van al 
hun illusies en leugengeesten. Laat de afgoden en hun ideologieën instorten als 
een kaartenhuisje, laat hen tot stof worden, als slijk op de aarde. Laat de 

mensen gruwen van hun eigen afgoden, kotsen van schaamte over hun 
zelfbedrog, hun zielig, zelfvernietigend gedrag. 



Heer, zoals U vroeger grootse wonderen deed, vuur uit 

de hemel liet neerdalen, een zee en een rivier opende, 
de zon deed stilstaan, de aarde deed beven en scheuren, 

doe dit opnieuw. Uw kracht is niet verminderd en U bent 
niet moe geworden. U bent ons niet moe geworden.  
Heer God almachtig, lieve Vader in de hemel, dit is wat U 

belooft voor wie op U wachten, voor uw trouwe bidders 
en hen die wachters op de muren zijn, hen die aan uw 

naam vasthouden en op U blijven hopen, die dag en 
nacht tot U roepen. Wie U verwachten, zullen niet 
beschaamd worden, maar stralen als de zon. Wij roepen, 

samen met uw 
Zoon: “Uw 

Koninkrijk kome!” 
Wij roepen samen 
met uw Geest: 

“Kom, Heer, 
kom!” Ja, kom 

spoedig! Kom, als 
de Koning der Ere, door onze poorten ons 

land binnen. Zet U op uw rechtmatige 
troon, neem uw koningschap op, en begin 
eindelijk alles in orde te maken. U bent 

een Bevrijder; Redder is uw naam. U bent 
specialist in het onmogelijke. Neem dit 

land als uw rechtmatige erfdeel in bezit. U 
hebt het laatste woord, en niet de 
duisternis. U hebt uw Zoon gestuurd om 

alles met Uzelf te verzoenen. Kom, en 
maak alles nieuw. Wees alles in allen! 

 
 
 

 
 

(Naar Psalm 18) 
 
Heer, onze God, in onze grote nood 

roepen wij tot U: Hoor onze stem 
vanuit uw heilig paleis, laat ons 

hulpgeroep voor uw aangezicht 
komen. Laat de aarde daveren en 
beven, de fundamenten van de 

bergen sidderen. Laat rook 
opstijgen uit uw neus, vuur uit uw 

mond verteren wat van stof is. Rijd 
op een donkere wolk, op een 
cherub, op de vleugels van de 

stormwind. Laat uw stem 
donderen, laat hagel en vurige 

kolen neervallen op alle onrecht en 
op allen die onrecht bedrijven. 



Schiet uw pijlen af en 

verstrooi hen, slinger uw 
bliksemflitsen en breng 

hen in absolute 
verwarring en paniek. 
Laat door uw dreigen, 

het blazen van de adem 
uit uw neus, de 

waterstromen zichtbaar 
worden, de fundamenten 
van de wereld ontbloot 

voor iedereen zichtbaar worden. Breng alle plannen van de duisternis aan het 
licht. Trek uw dienaren omhoog, grijp ons van boven, red ons van onze vijanden 

die vele malen sterker zijn dan wij. Als zij ons bedreigen op de dag van onze 
ondergang, bent U ons tot steun. Als zij ons intimideren, intimideert U hén. Leid 
ons in de ruimte, red ons, want U bent ons genegen! Want Ú verlost het 

ellendige volk, maar de hoogmoedige ogen vernedert U. Tegenover de reine 
toont U Zich rein, maar tegenover de slinkse toont U Zich een Strijder. Ú doet 

mijn lamp schijnen, HEER; mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met U 
ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Uw weg is 

volmaakt, uw woord is gelouterd. Want wie is God, behalve de HEER? Wie is een 
rots dan alleen onze God? U bent het die mij met kracht omgordt; U hebt mijn 
weg volkomen gemaakt. U maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op 

mijn hoogten staan. U oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een 
bronzen boog spannen. Ook 

hebt U mij het schild van uw 
heil gegeven, uw 
rechterhand heeft mij 

ondersteund, uw 
zachtmoedigheid heeft mij 

groot gemaakt. U hebt mijn 
voetstappen onder mij 
ruimte gegeven, mijn enkels 

hebben niet gewankeld. Ik 
vervolgde mijn vijanden en 

haalde hen in; ik keerde niet 
terug, totdat ik hen 
vernietigd had. Ik 

verpletterde hen, zodat zij 
niet meer konden opstaan; 

zij vielen onder mijn voeten. Want U omgordde mij met kracht voor de strijd; U 
deed hen die tegen mij opstonden, onder mij neerbukken. Mijn vijanden, die 
deed U voor mij op de vlucht slaan; wie mij haatten, die bracht ik om. Zij riepen, 

maar er was geen verlosser; tot U, HEER, maar U antwoordde hun niet. Toen 
vergruisde ik hen als stof voor de wind, ik ruimde hen weg als slijk van de straat. 

De HEER leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! U bent 
de God die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt, die mij 
bevrijdt van mijn vijanden. Ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan, U 

redt mij van de man van geweld. Daarom zal ik U, HEER, loven onder de 
heidenvolken, voor uw Naam zal ik psalmen zingen. 

 


