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Psalm 27:3 - Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; 

al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 

 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand april 2020 

 

NEDERLAND 

 

Nederland is in een crisis. Het coronavirus heeft het hele land lamgelegd. Zowel gelovigen als niet-

gelovigen worden ermee geconfronteerd. In de media zijn er allemaal reacties te horen en te zien en 

verhalen te lezen. 

Deze crisis kan op verschillende manieren bekeken worden. Kijk naar de pijn van de slachtoffers, 

de zeer hardwerkende zorgverleners en naar de inzet van de politiek. 

 

Hoe moeten we er als gelovigen naar kijken vanuit een bijbels standpunt? 

Als op de bres bidden we al meer dan 25 jaar voor een bezinning en een terugkeer naar God. 

Veel Nederlanders zijn de weg naar God kwijtgeraakt of hebben zelf afstand genomen. Dit heeft 

gigantische geestelijke en morele gevolgen. 

 

De bijbel noemt ook een zeer dodelijk virus: het virus van de zonden. De afgelopen 40 jaar heeft dit 

virus miljoenen besmet.  

Denk aan de goddeloosheid, de geldzucht en onreinheid, aan het materialisme en de korte termijn 

genotzucht met alle gevolgen die dit met zich meebrengt.  

Denk ook aan de miljoenen abortussen in en buiten Nederland. De bijbel noemt dit bloedschuld die 

vergelding eist.  

Zouden we kunnen stellen dat deze crisis een manier is dat God ons roept om Hem en Zijn 

bescherming te vragen? Is deze crisis er om mensen bewust te maken dat er ook een eeuwig leven is 

waar we naartoe gaan? Bid dat we ons bewust worden van de geestelijke en morele nood van 

Nederland! 

 

Er is en wordt gebeden voor een geestelijke opwekking in Nederland en Europa. Deze crisis, waar 

miljoenen mensen angst voor hebben, kan gebruikt worden dat mensen God gaan aanroepen. 

 

Mag ons gebed blijven dat velen tot bezinning komen en terugkeren naar God! Bid om een grote 

geestelijk doorbraak in Nederland en Europa! 

 

Deze crisis kan lang duren. Laten we bidden dat de overheid een landelijke dag van gebed zal 

uitroepen en dat koning Willem-Alexander oproept tot gebed. Hij is het hoofd van Nederland.  

 

Laten we bidden voor de kerkelijke gemeente dat gelovigen door woord en daad voorbeelden zijn. 

Laten we ook bidden dat de geest van angst ons niet zal verlammen, Psalm 27. 

God maakt ons klaar voor de eindstrijd en de verlossing van Zijn schepping. Hij traint ons in de 

strijd omdat Hij ziet wat er nog meer gaat komen in de komende jaren. Het wordt niet 

gemakkelijker maar wel beter als we ons geestelijk laten sterken door Hem. 

 

 

 



 

ISRAËL 

 

Israël kent zowel de coronacrisis als een politieke crisis, terwijl de landen rondom Israël nu geen 

tijd hebben om Israël aan te vallen vanwege hun eigen crisis. Zowel in Iran, Libanon en Syrië zijn 

grote problemen met economische en politieke strijd. 

 

Israël staat voor een grote uitdaging een goede regering te vormen. Er zijn drie verkiezingen 

geweest. Bij de laatste verkiezing won de Likoed van Benjamin Netanyahu de meeste zetels. Het is 

niet genoeg om een meerderheidsregering te vormen. 

Moet er een brede coalitie komen tussen Likoed en de partij Blauw-Wit? Dat zou een garantie 

kunnen zijn voor een grotere stabiliteit. We kunnen bidden dat God de juiste mensen naar voren 

brengt die in staat zijn om Israël te leiden. 

 

Bid ook voor de christelijke werkers in Israël. Velen hebben een roeping van God om zich daar in te 

zetten. Zij mogen laten zien door woorden en daden wat het werkelijke licht is. Zij mogen een 

heenwijzing zijn naar Jezus. 

 

Bid ook voor de leiders van de messiaanse gelovigen. Dat zij in zachtmoedigheid de gemeente 

krachtig zullen leiden in deze tijd. Door hen en in hen is Jezus al in Zijn land.  

 

Bid voor de verdere vervulling van Gods Woord met Jeruzalem. Als Jeruzalem haar bestemming 

bereikt betekent dat dat Jezus terugkomt. Dat willen we toch zodat de wereld verlost zal zijn van het 

kwaad en de duisternis. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Dank dat Nederland een zeer goed zorgstelsel heeft. 

 

Dat er tienduizenden mensen nu via de YouTube-kanalen en door livestream het evangelie horen. 

 

Dat God schudt opdat blijft wat onwankelbaar is: Zijn koninkrijk Hebreeën 12:27. 

 

TENSLOTTE 

 

Onze gebeden liggen op Zijn altaar in de hemel en Hij zal ze op Zijn tijd en wijze verhoren. Dat 

doet Hij nu reeds. Wat een zegen te weten dat de dag gaat komen dat Zijn Naam wordt geheiligd 

Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil gedaan zal worden op aarde zoals in de hemel. 

 

 

 

De Here zegene u, 

Cees Vork 


