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Het thema van de trainings- en 
vriendendag op 9 maart is: Bidden 
met gezag. Dit kan hoogdravend 
klinken. Het woord gezag is al iets 
wat soms irritatie oproept. Toch is 
het een normaal Bijbels gegeven.
God is en heeft het hoogste gezag. 
Hij delegeert Zijn gezag en wil 
dat er structuur en orde komen. 
Stel je voor dat we in een samen-
leving wonen waar de overheid 
geen gezag zou hebben. U kunt 
zich voorstellen dat dit chaos gaat 
veroorzaken. Wel is het een feit 
dat als bijvoorbeeld de overheid 
haar gezag verkeerd uitoefent en 
dictatoriaal gaat optreden en haar 
gezag gebruikt om mensen te on-
derdrukken het ook fout gaat.

God geeft ook gezag om mede 
richting en inhoud te geven aan 
organisaties en structuren in de 
samenleving. Denk hierbij aan de 
christelijke gemeente met haar 
voorgangers, aan werkgevers in 
hun bedrijven, aan de overheid in 
een land en ook aan de man bin-
nen zijn huwelijk en gezin.
Gezag is iets moois en nuttigs als 
het goed wordt toegepast. Dat 
moet geleerd worden. Elk mens 

heeft een zekere mate van gezag. 
Allereerst over zijn of haar eigen 
leven. Dat is een groot goed. 

Het gezag van gelovigen
De Bijbel spreekt erover dat God 
aan Zijn Zoon Jezus Christus alle ge-
zag heeft gegeven. Zie onder meer 
Mattheüs 28:18 en Efeziërs 1:21. 
Dus Bijbels gezien is Jezus Christus 
het hoogste gezag in de hemel 
maar ook op de aarde.

God wil dat gelovigen doorgroeien 
tot volwassen discipelen. Wat is een 
volwassen discipel van Jezus? Dat is 
iemand die door kennis en erva-
ring zo gegroeid is in het kennen 
van God dat hij of zij daardoor het 

Provinciale Statenverkiezingen
In de middag van 9 maart bidden 
we voor de Provinciale Statenver-
kiezingen van 20 maart 2019.
Wie bepaalt de uitslag hiervan? 
Vanuit menselijk standpunt zeg-
gen we natuurlijk: de kiezer. Maar 
Bijbels gezien bepalen God en de 
biddende gemeente mede de uit-
slag van de komende verkiezingen. 

Bidden in de Naam van het aller-
hoogste gezag bepaalt mede de 
uitslag. God delegeert Zijn gezag 
aan de overheidsorganen. De Pro-
vinciale Staten en de Eerste Kamer 
worden gekozen bij de gratie Gods 
(Romeinen 13). Ook al erkennen 
veel statenleden en leden van de 
Eerste Kamer dit niet omdat ze niet 
in God geloven.

Als gelovigen bidden met gezag zal 
daardoor mede de uitslag bepaald 
worden. Daarom zullen we op 9 
maart ook voor deze verkiezingen 
bidden. 

Zie ook de gebedspunten op pag. 2.

gezag dat Jezus heeft, ook met zich 
meedraagt. Jezus delegeert Zijn 
gezag aan Zijn discipelen. Dat gaat 
niet zomaar vanzelf. Een discipel is 
een leerling die groeit in en door 
het volgen van Jezus. Daardoor 
groeit ook zijn/haar gezag oftewel 
autoriteit. 

Als we spreken over gezag dan 
zeggen we eigenlijk: ‘Wie heeft het 
hier voor het zeggen? Wie bepaalt 
wat er hier gebeurt?’ 
God heeft Jezus gezag gegeven 
over de aarde opdat Hij bepaalt 
wat er moet en zal gebeuren. Dit is 
Gods plan en doel. De gelovige wil 
ook dat datgene gebeurt wat God 
(Vervolg op pag. 2)
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De strijd is weer hevig in Israël. Niet 
alleen de aanvallen vanuit de Ga-
zastrook maar ook in de regering 
stormt het. De minister van Defen-
sie Lieberman heeft zijn minister-
schap afgelegd vanwege het feit 
dat hij en zijn partij vinden dat er 
te slap wordt opgetreden tegen de 
Hamas in Gaza. De regering heeft 
nog maar een zetel meer dan de 
oppositie in de Knesset. Volgend 
jaar zijn er verkiezingen maar het 
zou niet vreemd zijn als er eerder 
verkiezingen gehouden worden. 
Premier Netanyahu staat met zijn 
Likoedpartij in de peilingen boven-
aan. Hij is de meest doorgewinter-
de politicus met veel autoriteit en 
gezag, ook in het buitenland.
•  Bid dat God de politiek en pre-

mier Netanyahu sterk maakt om 
ook krachtig Israël te verdedigen 
tegen de aanvallen van buitenaf.

•  Blijf bidden en geloven in een 
geestelijke doorbraak in Israël.

•  Bid dat God de messiaanse gelo-
vigen gebruikt om aan Israël te 
laten zien wie hun Messias is.

ISRAËL

Psalm 96:10 zegt: ‘Zegt onder de 
volken: De Here is Koning.’
In 78 hoofdsteden is dit reeds 
gebeurd. In november werden de 
hoofdsteden van Zuid-Korea en 
Maleisië bezocht.
De hoofdstad van een land heeft 
een strategische plaats zowel in het 
zichtbare als het onzichtbare. 
Door letterlijk in elke hoofdstad 
van de wereld publiekelijk én naar 
de geestelijke wereld toe te ver-

klaren dat de Here Koning is heeft 
effect op de doorwerking van het 
Koninkrijk. 
Elke keer wordt de kracht ervaren 
van het proclameren van Gods 
Woord en Zijn koninkrijk. Het Ko-
ningschap van Jezus is het centrale 
doel waar alles om draait.
Mocht u ook een hoofdstad willen 
bezoeken en ter plaatse willen pro-
clameren dat Jezus Koning is, dan 
kunt u het ons laten weten.

HOOFDSTEDENGEBED

Eindtijd en wederkomst
De cursussen in Zwolle en Arnhem 
waren gezegende tijden. 
Voorjaar 2019 wordt er een cursus 
van drie avonden gehouden in 
Lelystad en ook in Haarlem. Het is 
de bedoeling dit in alle 12 provin-

ciehoofdsteden te doen.
De juiste data en tijden worden 
binnenkort op onze website gezet. 
Bijna zeshonderd mensen hebben 
reeds deelgenomen.
Hartelijk welkom.

CURSUSSEN

Provinciale Statenverkiezingen 
•  Bid dat God de juiste mensen 

klaarmaakt om een rol te spelen 
in de Provinciale Staten.

•  Bid en geloof dat de Heilige Geest 
deze verkiezingen zal leiden.

•  Bid en vertrouw erop dat de dui-
vel met zijn kwade bedoelingen 

wegblijft en geen invloed uitoe-
fent op deze verkiezingen.

•  Dank God dat we nog een goed 
bestuur hebben in de provincies.

•  Bid voor juiste en bekwame leden 
voor de Eerste Kamer die gekozen 
zullen worden door de leden van 
de Provinciale Staten.

GEBEDSPUNTEN

God is aan het werk in de gemeen-
te, in Israël en onder alle volken. 
Zijn doel is dat deze wereld onder 
het gezag van Jezus komt. Hij 
roept ons om mee te werken. Dat 
kan door gebeden, activiteiten en 
geven.
We danken u voor uw betrokken-
heid, uw trouwe gebeden, uw 
bemoedigende praktische betrok-
kenheid en uw financiële steun 
voor Op de bres voor Nederland.

De Here zegene u en behoede u. 
Hij doet Zijn aangezicht over u 
lichten en geve u Zijn vrede.

Namens het bestuur,
Cees Vork

TENSLOTTE

en Jezus willen. Daarom bidden de 
gelovigen dat Gods wil zal geschie-
den op aarde gelijk in de hemel, 
zoals in het Onze Vader-gebed 
staat.

Bidden met gezag
Als we bidden, dan eindigen we 
onze gebeden vaak met de woor-
den ‘ín Jezus’ Naam of om Jezus’ 
wil.’ We zeggen daarmee dat we 
eensgezind zijn met Jezus en Zijn 
gezaghebbende wil.
Naarmate we beter Zijn wil leren 

kennen, zoals het onder andere 
in Zijn Woord staat, worden onze 
gebeden meer gezaghebbend als 
we Zijn wil uitbidden. De bidder 
spreekt met gezag in de Naam van 
Jezus dat Gods wil zal gebeuren in 
een specifieke situatie. We kunnen 
dit vergelijken met een politie-
agent. Het gezag dat de politie-
agent heeft, komt voort uit zijn po-
sitie. Zo is het ook met de gelovige 
die zijn/haar positie inneemt en 
met gezag handelt, spreekt of bidt. 
Dat gezag heeft het koninkrijk van 
Jezus als rechtsgrond.

(Vervolg van pag. 1)


