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Bidden met gezag
Bidden met gezag is iets wat we 
leren kunnen. We zullen er met 
elkaar over nadenken en vanuit de 
Bijbel bekijken wat dit is. Daarnaast 
willen we ook oefenen in het bid-
den met gezag.
Vaak zijn onze gebeden gericht 
op het vragen en smeken of God 
ons gebed wil verhoren. En dat is 
natuurlijk heel goed. 
Het bidden met gezag is echter van 
een heel andere orde. Het gezag-
hebbend gebed wordt bepaald 
door het geloof, de ervaring en de 
kennis van de bidder, die dan de ze-
kerheid heeft dat datgene gebeurt 
wat hij of zij bidt.
Een klassiek voorbeeld komt uit 
Johannes 11:41-43 waar Jezus 
met gezag voor de opstanding 
van Lazarus bidt en zegt dat Zijn 
Vader Hem altijd verhoort. Jezus 
bad met gezag en autoriteit en het 
gebeurde. 
In Handelingen 3:6 lezen we het 
gezaghebbend gebed wanneer 
Petrus zegt: ‘Zilver en goud bezit 
ik niet, maar wat ik heb geef ik u; 
in de Naam van Jezus Christus, de 
Nazoreeër: Wandel!’
Door dit gebed stond de verlamde 
op en kon lopen!

Hoe kom ik tot een gezagheb-
bend gebed?
Het gezaghebbend gebed komt 

mede voort uit onze geestelijke 
groei. Naarmate we geestelijk meer 
volwassen worden, kunnen we 
groeien in dit gebed. Belangrijke 
voorwaarden om tot deze volwas-
senheid te komen zijn onder meer:
•  het kennen van Gods wil en 

Woord
•  geloof
•  ervaring in het doen en wandelen 

vanuit het geloof

Brief van minister-president Rutte
In een brief aan minister-president 
Rutte hebben we geschreven dat 
er door velen voor hem gebeden 
wordt. Ook werd gevraagd voor 
een bemoedigend gesprek met 
hem. Zijn schriftelijk antwoord 
luidde als volgt:

Geachte heer Vork,
Hartelijk dank voor uw vriendelijk 
schrijven. Helaas is het gezien mijn 
volle agenda en vele soortgelijke 
verzoeken niet mogelijk om u 
persoonlijk te woord te staan. Maar 

weet dat ik de steun en bemoe-
diging vanuit uw organisatie ten 
zeerste waardeer.
Graag wens ik u en de uwen het 
allerbeste toe.

Met vriendelijke groet,
De minister-president

Laten we bidden dat onze minister-
president Rutte vervuld mag wor-
den met de Geest van God om ons 
land te kunnen besturen.

•  nederigheid
Het kennen van Gods wil is na-
tuurlijk belangrijk want er wordt 
gebeden in de Naam van Jezus en 
volgens  Zijn wil. In 1 Joh. 5:14 staat 
dat als we bidden naar Gods wil Hij 
ons verhoort.
Gods wil vinden we in Zijn Woord. 
Daarom is het kennen van de Bijbel 
zo belangrijk.

Elke gelovige heeft een mate van 
gezag als hij of zij met God leeft. 
Op 9 maart willen we daar ver-
der met elkaar over nadenken en 
spreken.

In de middag zullen we aandacht besteden aan 
•  de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart
•  de Europese verkiezingen van 23 mei 
•  de parlementsverkiezingen in  Israël van 9 april
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We zijn op weg om naar de 80ste 
hoofdstad te gaan. Dat wordt Bra-
tislava, de hoofdstad van Slowakije. 
Daar zal in het centrum van de stad 
Psalm 96:10 worden uitgesproken. 
Daar kunnen we lezen: ‘Zeg onder 
de volken: De Here is Koning.’ Ook 
zal er een tiental teksten vanuit 
de bijbel worden uitgesproken die 
gaan over het Koningschap van 
onze God.

HOOFDSTEDENGEBED

Eindtijd en wederkomst
Dit voorjaar zijn de provinciehoofd-
steden van Flevoland en Noord-
Holland aan de beurt. Zowel Leeu-
warden, Groningen, Assen, Zwolle 
als Arnhem zijn reeds bezocht met 
deze cursus van drie avonden. 
Honderden deelnemers werden 
gezegend.
Nu zijn het de steden Lelystad (14, 
21 en 28 maart) en Haarlem (1, 8 
en 15 april) waar deze cursus wordt 
gehouden.

Op deze avonden zal gesproken 
worden over de plaats van Israël en 
Jeruzalem en ook over de nieuwe 
wereldorde en wederkomst. Zie 
www.opdebres.org, opgave: opde-
bres@solcon.nl.

CURSUSSEN

VERKIEZINGEN EN GEBED

Hartelijk dank voor uw betrokken-
heid bij deze gebedsbeweging. 
Sommigen staan al meer dan 35 
jaar op de bres. Kostbaar is dat. 
Dank ook voor uw financiële 
bijdrage om dit geloofswerk te 
kunnen doen.

De Here zegene u rijkelijk.
Namens het bestuur,
Cees Vork

TENSLOTTE

Provinciale Statenverkiezingen, 20 maart

De verkiezingingskoorts loopt 
op in verband met de komende 
Provinciale Statenverkiezingen. 
Deze zijn erg belangrijk voor o.a. 
onze regeringscoalitie. Vanuit de 
Provinciale Staten worden de leden 
van de Eerste Kamer gekozen. De 
Eerste Kamer bepaalt of de wetten 
die de Tweede Kamer aanneemt 
ook uitgevoerd gaan worden. 
Voor de regeringscoalitie die in de 
Tweede Kamer een meerderheid 
heeft is het van belang dat er ook 
een meerderheid is in de Eerste 
Kamer. Als dit niet het geval is dan 
blokkeert dat het besturen van ons 
land. 

Gebedspunten 
•  Dat Gods wil zal geschieden.
•  Dat er veel gelovigen in zowel de 

Provinciale Staten komen als in de 
Eerste Kamer.

•  Dat partijen die tegen Gods nor-
men ingaan zullen verliezen.

•  Dat er eerlijke verkiezingen zullen 
plaatsvinden. 

God wil dat onze regering en 
parlement terugkeren naar Hem. 
Er wordt tegenwoordig gebeden 
op elke ministerie in Den Haag. Het 
gebed voor de overheid is cruciaal 
voor ons land.

Europese verkiezingen, 23 mei

Als gelovigen zijn we burgers van 
het hemelse rijk. Ook zijn we bur-
gers van Nederland en van Europa. 
Europa heeft God nodig. Zij heeft 
een nieuw hart en een nieuwe 
geest nodig.

Gebedspunten
•  Bid voor veel christenen in het 

Europees Parlement.

•  Voor een goede nieuwe voorzit-
ter van de Europese Commissie 
(onze huidige minister-president 
wordt genoemd als opvolger).

•  Bid ook voor de bidders en de 
gebedsbeweging in het Europees 
Parlement. Zij bidden dagelijks.

•  Dat de anti-Israël lobby in het 
Europees Parlement vervangen 
wordt door pro-Israël leden.

Parlementsverkiezingen in Israël, 9 april

De regering o.l.v. Benjamin Ne-
tanyahu is gevallen en er komen 
vervroegde verkiezingen.
Er is een grote onderlinge verdeeld-
heid in de politieke stromingen in 
Israël. Dat geeft veel verwarring. 
Daardoor is Israël nu kwetsbaar. 
Ook de positie van Netanyahu is 
kwetsbaar vanwege aanklachten 
van corruptie tegen hem. Daarom 
is het van belang dat er gebeden 
wordt voor een krachtige en sta-
biele nieuwe regering.

Gebedspunten
•  Bid dat God mensen toerust en 

bekrachtigt om een nieuwe rege-
ring te vormen.

•  Bid voor Netanyahu. Hij is de 
meest ervaren en krachtige poli-
ticus zowel in Israël als in relatie 
met het buitenland. Zijn partij 
staat bovenaan in de peilingen.

Moge de Here God Israël zegenen 
met een goede regering en parle-
ment en dat Zijn plannen met Zijn 
volk krachtig zullen doorgaan.


