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Psalm 102:3 Neig Uw oor tot Mij; ten dage dat ik roep, antwoord mij haastig 

 

Beste bidders, 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand januari 2017 

NEDERLAND 

 Een nieuw jaar begint. In maart zijn er landelijke verkiezingen. Deze zijn belangrijk voor de koers die Nederland 

gaat. Hoe gaat God de vele duizenden gebeden verhoren? Bid dat er velen meebidden in de komende maanden. 

Mag het zo zijn dat heel Holland bidt. Op 14 maart, een dag voor de verkiezingen, gaat er een oproep komen dat 

om 19.00 u er in huiskamers, onderweg en in kerken er tegelijkertijd gebeden gaat worden voor deze verkiezingen. 

Een gebed voor een goede regering en een goed parlement. Bid dat geestelijke leiders hun achterban oproepen om 

mee te doen. Bid dat God de juiste minister-president klaarmaakt. Bid om eerlijke verslaggeving vanuit de media. 

 Het is crisis, ook in Nederland. Hoe komt dit? Door de goddeloosheid en zonden. Wat we gezaaid hebben gaan we 

oogsten. Onze veiligheid staat op het spel door het gevaar van het internationaal terrorisme. Europa is in 

verwarring. Gaan er nog meer landen uit de EU, net zoals Engeland?  

 Welke zonden moeten we onder ogen zien, dan belijden en vervolgens gaan bidden om herstel (vergelijk daarbij 

Daniël 9)? We noemen goddeloosheid: goddeloosheid is het niet erkennen van de God van de Bijbel en Zijn Zoon 

Jezus Christus.  

Welke gevolgen heeft dit?  

1. de verdeeldheid in de kerk. 

2. de verwarring in de kerk. 

3. het ongeloof in de kerk. 

4. de cultuur van de dood in onze samenleving. Denk aan de 1,3 miljoen ongeboren kinderen (abortus) en ook de 

euthanasie waar het lijkt dat de mens zelf God geworden is en bepaalt wanneer en hoe hij/zij sterft. 

5. De ongebreidelde geldzucht en materialisme wat miljoenen in de greep heeft. Geld en de mammon zijn afgoden. 

6. De toenemende sportverdwazing waar sport steeds meer een afgod is geworden. Denk o.a. aan de voetbalsport 

waar miljoenen voor buigen. 

7. Het huwelijk wordt steeds meer uit de samenleving verdrongen. Het percentage scheidingen wordt al berekend op 

40, met alle gevolgen van dien, vooral voor de kinderen uit die huwelijken.  

Laten we deze zonden belijden en bidden om Gods ingrijpen. Gods barmhartigheid en genade zijn groter dan al deze 

zonden. Hij zal vergeven en herstellen als we ons tot Hem richten en bidden om Zijn genade en vergeving en herstel. 

Veel gebeden zijn reeds opgezonden. We gaan ermee door totdat ons land Gods wegen gaat aanvaarden en daarin gaat 

wandelen (Jer. 6:16 ). Ten volle zal dat bij de wederkomst zijn. Nu wil en zal Hij nog tot velen spreken en mensen tot 

inkeer brengen. 

ISRAËL en JERUZALEM 

 Crisis in Nederland en Europa. Ook is er voortdurende crisis in Israël met dagelijkse schermutselingen, aanslagen 

die worden verijdeld, verdeeldheid in regering en parlement, gewelddadige acties van extremistische mensen en 

toenemende internationale politieke druk van o.a. de VN. Waar gaat dit heen en wat bidden we? 

 God is bezig om uiteindelijk Israël een nieuw hart en een nieuwe geest te geven. Ezechiël 36. God zal Israël 

genadig zijn en haar zonden wegdoen. God maakt Israël en Jeruzalem klaar voor de wederkomst van hun Koning, 

Zach. 14. Jeruzalem zal tot lof op de aarde zijn en de plek waar de nieuwe regering o.l.v. Jezus zal zijn. Zie onder 

meer Jesaja 2 en Jesaja 62:6,7 

BEMOEDIGINGEN 

 Dank God dat Nederland nog gevrijwaard is van een terroristische aanvallen. 

 Dank God voor de vluchtelingen die het evangelie horen en daarop positief reageren. 

 Vooral binnen de CU en SGP wordt nu krachtig gebeden i.v.m. de verkiezingen. Dank voor biddende politici. 

 Oostenrijk, de Maldiven en Denemarken werden bezocht in verband met het hoofdstedengebed. In januari gaat er 

een echtpaar naar Australië om in de hoofdstad te bidden. 

TENSLOTTE 

We nodigen u uit en dagen u opnieuw uit om te groeien in uw gebedsleven in dit nieuwe jaar.  

Uw en onze gebeden maken het verschil in dit land. 

De Here zegene u, 

 

Cees Vork 


