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Psalm 84:9 - Here, God der heerscharen, hoor mijn gebed. 

Neem het ter ore, o God van Jacob. 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank en gebedspunten voor de maand april 2021: 

 

 

NEDERLAND 

 

De verkiezingen zijn achter de rug. Wat kunnen we als eerste concluderen? Dat Nederland meer 

humanistisch en liberaal is geworden. De VVD en D66 hebben beiden zetels gewonnen. Bij deze 

partijen staat de mens centraal. De Christen Unie en SGP zijn in aantal hetzelfde gebleven. De 

Christen Unie heeft kans om opnieuw in de regering te komen. Daardoor blijft er de christelijke 

invloed als ook het CDA mee gaat doen. Moge God onze gebeden verhoren dat binnen de politieke 

arena Zijn invloed zal blijven door middel van de christelijke partijen en de christenen in andere 

partijen. Bid concreet dat de Christen Unie en het CDA weer in de regering komen. 

Centraal in het gebed blijft, dat Nederland en ook de politici terugkeren naar God en de Bijbel! 

 

De verwarring en onzekerheid betreffende het virus blijft. Voor velen is het vaccin de hoop voor de 

toekomst. Zowel de grillige situatie van het virus met haar verschillende mutaties als de inhoud en 

toepassing van het vaccin geven veel zorgen. Ondertussen blijft het land in een lockdown. Dit 

schaadt zowel de economie als het mentale welzijn. Laten we blijven bidden dat deze zorgelijke 

situaties mensen naar God en Zijn Woord toe laat bewegen. 

 

We willen dat het goed gaat in Nederland. De vraag alleen is wat is goed voor ons?  Financiën, 

macht en materie spelen vaak een hoofdrol. Geestelijke en morele inhoud staat niet zo hoog in het 

vaandel. Gods verlangen is dat mensen eerst een gezonde geestelijke en morele basis hebben. Dat is 

vaste en eeuwige grond. Door het geloof in Jezus en Zijn woord kan dit. Moge ons gebed blijven 

dat Nederland deze grondslag (terug) mag vinden. 

 

Dank voor kerken in Nederland die groeien. Dank en bid ook voor creatieve 

gemeente/kerkontwikkelingen. Dank ook voor de kerken die stevig vasthouden aan God en Zijn 

woord. 

 

 

ISRAËL 

 

Voor de vierde keer ging Israël naar de stembus. Misschien lukt het deze keer om een gezondere 

regering te vormen. Uiteindelijk is Israël op weg om haar Koning te gaan ontmoeten. Op de 

achtergrond is dit in volle gang. Zo heeft God het besloten. Jeruzalem is de hoofdstad van Gods rijk 

van waaruit de wereld geregeerd gaat worden. Laat ons gebed zijn dat Hij spoedig komt voor Israël 

en de volken. 

 

Er zijn al tienduizenden Messiaanse gelovigen in Israël. Zij zijn de voorlopers. Mogen zij een 

heenwijzing zijn naar de Messias door woord en daad. Bid voor onze broeders en zusters in Israël. 

 

 



VOLKEREN 

 

De schepping is in barensnood. Op weg naar de grote dag als Jezus terugkomt. Ondertussen zijn er 

grote problemen. Het vluchtelingenprobleem, het onrecht in Myanmar en Wit-Rusland, de 

onderdrukking in China, het onrecht in Rusland, zo kan ik doorgaan. De schepping ligt in de 

boze/kwaad. Bid om de spoedige komst van Jezus en dat Zijn gerechtigheid het onrecht en het 

kwaad verdrijft. Dat zal nu ten dele zijn maar straks bij Zijn komst ten volle. Heer, verlos ons van 

het kwaad. 

 

PROCLAMATIE: 

Habakuk 2:14 - want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de 

wateren de zee bedekken. 

 

 

BEMOEDIGING 

 

De kerk wereldwijd groeit. Alleen Europa blijft achter. Dank voor de duizenden gelovigen die er 

elke week bijkomen. 

 

 

TENSLOTTE 

 

Dank voor uw gebeden. De gebeden worden door God gehoord en op Zijn wijze en tijd verhoord. 

 

Het bestuur  


