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LUCAS 6:27  Maar tot u die Mij hoort, zeg Ik: Hebt uw vijanden lief, doe wel diegene die u 

haten; zegent wie u vervloekt; bid voor wie u smadelijk behandelen. 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de gebedspunten voor de maand januari 2022: 

 

NEDERLAND 

 

Op 8 januari vindt er in Heerde een Hij komt themadag plaats. Onderwerp: klaarmaken voor de 

wederkomst. https://www.opdebres.org/actueel/ 

 

God is bezig om door middel van oordelen Nederland wakker te schudden. Bid dat velen gaan 

luisteren. 

 

Nederland krijgt een nieuwe regering. Daarin speelt de ChristenUnie een cruciale rol. Bid voor de 

ChristenUnie dat zij zich in de eerste plaats door God laten leiden en dat de omstandigheden niet 

hun beleid bepalen. Bid voor wijsheid en inzicht. 

 

Bid voor Gods genade voor de jeugd van Nederland. Er is een toename van emotionele en 

geestelijke nood door de gezondheidscrisis. 

 

Duizenden gelovigen doen mee met de week van het gebed. Bid dat de geest van gebed krachtig zal 

zijn. 

 

Bid voor de ondernemers die in grote praktische en financiële druk zitten. Bid om Gods genade in 

hun strijd. 

Bid dat de geest van depressie in ons land niet de overhand krijgt door de nood. De duivel probeert 

mensen eronder te krijgen. Bid om Gods bemoedigende Hand te midden van de druk. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

Israël blijft een wonder. Laten we danken voor Gods genade en de vervulling van Zijn profetisch 

woord. Meer joden keerden terug uit de volkeren en meer joden komen tot geestelijke bezinning en 

vernieuwing. 

 

Bid en dank God voor de vele wachters die biddend op de muren van Jeruzalem actief zijn (Jesaja 

62:6,7). Dag en nacht wordt God aangeroepen totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. 

 

God gebruikt de lockdowns in Israël om Zijn volk in de stilte te brengen en hen naar Zichzelf toe te 

trekken. Bid dat de Heilige Geest de ogen opent van velen. 

 

Iran blijft dreigende taal uitspreken. Hun doelstelling is de vernietiging van Israël. God zegt wie 

Israël vervloekt zal zelf vervloekt worden. God zal Iran straffen. Ook Syrië heeft dit ondervonden. 

Bid om Gods genade voor deze volkeren. 

 

VOLKEREN 

 

Volkeren behoren Jezus toe. Alle macht is aan Hem gegeven. Wie naar Hem luistert zal Gods zegen 

https://www.opdebres.org/actueel/


bemerken. Wie vijandig blijft, merkt dit ook. Bid dat de volkeren tot inkeer komen. Moge God 

geven dat er nog een wereldwijd besef komt van wie de echte Verlosser en Koning is voordat Hij 

komt. 

 

 

Proclamatie: 

Psalm 101:1 - Van goedertierenheid en recht wil ik zingen,  

U, o Here wil ik psalmzingen. 

 

BEMOEDIGING 

 

Velen, waaronder ook gelovigen, gaan door een diep dal in deze dagen. Toch zegt psalm 23 dat God 

nabij is in het dal. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden dat de vreugde in de Here onze 

kracht is. 

 

TENSLOTTE 

 

Een nieuw jaar ligt voor ons. De wederkomst komt dichterbij. 

In het kader van De Terugkeer hopen we op 8 oktober 2022 in alle provinciehoofdsteden de mars 

van de terugkeer te houden. Moge dit opnieuw een kans zijn voor Nederland om terug te keren naar 

God. 

Ons thema blijft: Nederland keert terug naar God en we zien uit naar Zijn komst.  

 

 


