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Alles waarom jullie in je gebeden vragen, zullen jullie krijgen, als je maar gelooft. (Matt. 21:22) 
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1. voor een “geest van 
gebed” onder 
christenen (Zacharia 
12:10), voor een diepe 
passie om Gods 
aangezicht te zoeken 
(Ps 27:8); dat we met 
vreugde, kracht en 
geloof zullen bidden 
(Jak 5:16-17); voor een 
groeiend leger van 
voorbidders en een 
explosie van 
gebedsgroepjes 
 

 
2. voor liefde, nog 
steeds het 
allerbelangrijkste in 
Gods koninkrijk (Joh 
13:34-35, 1 Kor. 13): 
dat gemeenten veilige 
havens van liefde, 
genade en aanvaarding 
mogen zijn (Rom. 
13:8); voor een 
groeiende diepte in het 
kennen van Gods 
Vaderliefde (Joh 17:3) 

 
3. voor geestelijke vrij-
heid en vrijmoedig-
heid  onder christenen: 
een ‘geest van kracht’ 
(2 Tim 1:7), zonder 
schaamte of intimidatie 
door de wereld, 
bereidheid om comfort 
achter te laten, offers te 
brengen (Matt. 10:37-
39), grote 
vrijgevigheid, geloof en 
visie 

 
4. (wereldwijde dag 
van gebed voor de 
vrede van Jeruzalem!) 
voor Israël, voor de 
vrede van Jeruzalem 
(Ps 122:7), dat veel 
Joden hun Messias 
mogen vinden, maar 
ook de Palestijnen; 
voor vrede in het ganse 
Midden-Oosten (niet 
de vrede van mensen 
maar die van God) – 
speciaal voor Syrië 

 
5. voor eenheid onder 
christenen: binnen 
gemeenten, tussen 
gemeenten, tussen 
denominaties (Joh 
17:20-21, Ef. 4:1-6): 
afbreken van muurtjes 
van wantrouwen en 
vooroordelen; voor 
verzoening tussen 
christenen, gemeenten 
en leiders (Matt. 5:23-
24); voor actieve 
samenwerking; 
 

 
6. voor heiligheid 
onder christenen (Hebr 
12:14): kracht om 
zonde te overwinnen; 
afleggen van lauwheid, 
wereldsgezindheid en 
materialisme; voor 
onderscheidings-
vermogen, juiste 
prioriteiten, volharding 
en discipline (Hebr 
12:1-2) 

 
7. voor kracht en 
moed voor broers en 
zussen die onder zware 
lasten gebukt gaan: 
tegen ontmoediging en 
matheid, voor nieuwe 
inspiratie en energie 
(Jes. 40:31); voor 
christenen die op de 
dool zijn en geen 
gemeente meer 
hebben/vinden: voor 
nieuwe hoop en 
aansluiting bij het 
Lichaam (Ef. 4:15-16). 

 
8. voor vurige 
evangelisatie, diepe 
bewogenheid voor een 
verloren gaande wereld  
(Mk 8:38),  
wijsheid in 
evangelisatie-
methoden: dat we 
creatieve en 
aantrekkelijke 
methoden mogen 
vinden die bij onze 
cultuur aansluiten 
(Kol 4:5-6) 

 
9. voor gemeente-
stichting: bid concreet 
voor plaatsen in uw 
omgeving waar nog 
geen gemeente is; ook 
onder onbereikte 
groepen in ons land; 
dat zij die hiertoe 
geroepen zijn ook 
zullen gehoorzamen en 
stappen zetten (Matt. 
28:19) 

 
10. voor de zending: 
voor zendelingen die 
vanuit België zijn 
uitgegaan naar andere 
landen (bid voor 
zendelingen die je 
kent), voor meer 
zendelingen, zeker 
onder onbereikte 
volken (Markus 16:15); 
voor ruime financiële 
ondersteuning voor 
zendingsprojecten 
 

 
11. voor sterke 
christelijke 
huwelijken en 
gezinnen die zullen 
schijnen als een licht in 
de nacht: voor warme 
eenheid tussen man en 
vrouw, reinheid, liefde; 
voor echt vaderschap 
en moederschap; voor 
wijsheid en kracht in de 
opvoeding van 
kinderen (Hebr 13:4) 
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12. voor gemeente-
leiders: visie, kracht, 
zuiverheid,  
nederigheid, wijsheid, 
autoriteit van God, 
geestelijk vaderschap 
(1 Petr. 5:2-3, Ef 6:19-
20); voor bescherming 
in hun gezin en 
gezondheid; voor 
krachtige prediking van 
het Woord 

 
13. voor roepingen 
(Matt. 9:37-38): dat 
God arbeiders mag 
uitsturen, een nieuwe 
generatie jonge leiders; 
voor bijbelscholen en 
opleidingsinstituten; 
voor het vrijzetten van 
financiën voor 
arbeiders (Matt. 10:10) 
 

 
14. voor het opstaan 
van de vijf 
bedieningen (Ef. 4:11): 
gezalfde apostelen, 
bewogen herders, 
vurige evangelisten, 
zuivere profeten en 
wijze leraars; en dat élk 
lid zijn juiste plaats in 
het lichaam mag vinden 
(Ef. 4:16), tot zegen 
voor zichzelf en 
anderen 

 
15. voor een grotere 
openheid in ons land 
voor het evangelie, een 
geestelijke honger 
(Amos 8:11),  het 
doorbréken van 
vooroordelen en taboes, 
smelten van 
weerstanden, afrukken 
van sluiers (Jes. 25:7); 
voor vruchtbare grond, 
zachte harten 
 

 
16. voor overheden (1 
Tim. 2:2): het federale 
en Vlaamse parlement 
en regering, provincie-
besturen, lokale 
besturen; tegen de 
invloed van verborgen 
groepen zoals 
vrijmetselarij; voor 
wijze adviseurs 
(“Daniëls”) op hoge 
plaatsen 

 
17. voor de politiek: 
dat God de juiste 
mensen op de juiste 
plaatsen stelt en de 
verkeerde verwijdert 
(Dan. 2:21); voor 
leiders met respect voor 
God; voor eerlijkheid 
en transparantie in het 
politieke bedrijf; bid 
voor gelovige politici 
die je kent 

 
18. voor de andere 
overheden en leiders: 
in de wereld van de 
rechtspraak, politie, 
leger, kunst, economie, 
wetenschap, media, 
onderwijs…; tegen de 
tijdsgeest van het 
humanisme en de 
mammon die onze 
cultuur domineren  

 
19. voor het 
koningshuis: koning 
Filip en koningin 
Matilde, koning Albert 
en Paola, prins Laurent 
en Claire, prinses 
Astrid en Lorenz 
(1 Tim 2:1-4): voor een 
sterke 
voorbeeldfunctie, 
samenbindende kracht  
en moreel gezag 

 
20. voor Brussel, onze 
hoofdstad, zetel van 
machtige organisaties 
en een zéér strategische 
stad; 
voor Wallonië, dat 
God ook hen rijkelijk 
mag zegenen op alle 
gebied; voor een goede 
verstandhouding tussen 
Vlaanderen en 
Wallonië 

 
21. voor de Europese 
Unie: dat Gods hand 
haar mag behoeden, 
bijsturen  en gebruiken 
als instrument in zijn 
plan; dat ze ook de 
Europese christenen zal 
helpen meer één te 
worden; bid voor de 
christenen die in de 
EU-instellingen werken 
 

 
22. voor de scholen en 
de onderwijswereld: 
voor de scholen van 
onze kinderen, voor 
christelijke 
leerkrachten, 
godsdienstleraars, 
Scholen met de Bijbel, 
hogescholen en 
universiteiten; dat ook 
in de wereld van de 
wetenschap God 
respect mag krijgen 

 
23. voor de media (TV, 
radio, kranten, 
tijdschriften, internet): 
een nieuw respect voor 
God en Kerk; voor 
open deuren voor het 
evangelie;  
Voor de wereld van de 
kunst: dat God geëerd 
mag worden door 
mooie kunst; bid voor 
christelijke kunstenaars 

 
24. voor het sociale 
getuigenis van de 
gemeenten: dat 
christenen mogen 
vooroplopen in 
naastenliefde, 
opvangwerk onder de 
zwaksten in onze 
maatschappij (Matt. 
25:45); bid voor 
christelijke 
hulpverlenings-
organisaties 

 
25. voor de migranten, 
politieke vluchtelingen, 
allochtonen; voor 
gastvrijheid bij ons 
volk (Deut. 10:19, 
Matt. 25:35), een 
rechtvaardig 
migratiebeleid en 
gezonde integratie; dat 
we ook open genoeg 
zijn om van hen te 
leren 
 

 
26. dat het verschil 
tussen licht en 
duisternis steeds 
zichtbaarder zal 
worden (Openb. 
22:11); tegen de 
misleiding van  
alternatieve religies, 
pseudo-religies, 
neoheidendom, 
occultisme enz.  

 
27. voor een “ethisch 
réveil” in ons land:  
voor een herwaardering 
van de christelijke 
waarden en van het 
huwelijk (tegen de 
genderbeweging); dat 
er een dam mag 
opgeworpen worden 
tegen de toevloed van 
immoraliteit; voor 
sterke “profetische 
stemmen” (Ef. 5:11-13) 

 
28. voor de 
honderdduizenden 
moslims in ons land: 
dat velen onder hen 
Jezus zullen vinden; 
bid voor vrijmoedige 
evangelisten onder hen, 
voor dromen en 
visioenen van Jezus; 
dat er gemeenten voor 
hen zullen ontstaan; 
 

 
29. voor de andere 
kerken in uw stad: dat 
zij evenveel of meer 
mogen worden 
gezegend dan wij; 
voor de Rooms-
Katholieke Kerk: voor 
een herontdekking van 
Gods Woord en alle 
vernieuwende kracht 
die daarvan uitgaat 
 

 
30. voor de huidige 
jonge generatie 
(kinderen en tieners): 
dat ze een stevig 
christelijk fundament 
zullen krijgen om later 
geestelijke 
verantwoordelijkheden 
op te nemen, en hun 
leeftijdgenoten te 
bereiken; bid voor 
christelijke 
jeugdbewegingen 
(EJV, PJV…) 

 
31. voor opwekking, 
een geestelijk 
ontwaken: dat er een 
machtige wind van God 
mag waaien over ons 
land (Ezech. 37:9-10), 
een geestelijke dooi, 
dat God zijn gemeente 
wakker schudt, reinigt, 
heiligt, versterkt en 
geneest (Ef. 5: 26-27) 

 

Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal 

worden .                  (Joh. 16:24) 


