
Beste vrienden, 

Onderstaand vind je een gebedsagenda voor de vastentijd die start op 17 februari 2021. 
Hoewel het niet noodzakelijk is om jullie erop te attenderen om tegen de hele corona pandemie en 
haar gevolgen te bidden willen we jullie toch vragen dit iedere dag te doen. Ook voor ons allemaal als 
leiders. We bidden dat de Heer je dieper in Zijn aanwezigheid zal brengen als je Hem zoekt voor je 
land, je stad, dorp of je straat.  
 
Dag 1: de macht van de tong. 
Kerntekst voor vandaag: Jesaja 6:1-7 
 

• Wil je bidden dat je lippen rein zullen zijn, beleid aan de Heer als je geroddeld hebt over 
mensen of als je hun vertrouwen hebt beschaamd. 

• Wil je ervoor bidden dat je een buurman/vrouw bent die mensen kunnen vertrouwen, vraag 
God om je daarin te begunstigen. 

• Wil je ook bidden voor de mensen in je buurt, dat ze genezen zullen worden van de pijn van 
de keren dat ze uitgescholden zijn, gepest zijn, emotioneel misbruikt zijn, of pijn veroorzaakt 
doordat er over hen geroddeld is. 

• Wil je speciaal bidden voor de voorzitter van Foursquare Europa Fernando Ecija? 
 
Dag 2: 40 dagen van gebed 
Kernteksten voor vandaag: Mattheüs 4:1-2, 1 Koningen 19:8-9 en Exodus 24:18 

• Vraag aan de Vader om Zijn hart te laten zien voor jouw stad/dorp en voor je straat. Neem 
daarbij drie huizen in je straat in gedachten, juist van de mensen die (nog) geen christen zijn. 

• We willen je vragen te bidden voor een diepe beweging van God in je land, stad/dorp en je 
straat daarbij ook voor bescherming tegen de pandemie. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Albanië met als Nationaal Leider 
Sokol Zefi. 

 
Dag 3: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig 
Kerntekst voor vandaag: Lucas 10:1-6 

• Wil je vandaag bidden voor mogelijkheden om je buren te leren kennen, terwijl je langs hun 
huizen loopt, zegen ze daarbij en bidt voor een rijke zegen. 

• Vraag aan de Vader om de christenen en de kerken een gebedslast te geven voor je 
stad/dorp, je straat en voor je land. 

• Vraag Vader om een eenheid tussen, en een samenwerken van veel kerken om Zijn liefde te 
delen met hun eigen buurt, zodat ze volheid van leven zullen kennen zoals God het bedoeld 
heeft (Johannes 10:10) 

• We willen je vragen om vandaag speciaal voor Oostenrijk te bidden met als Nationaal leider 
Joachim Runck. 

 
Dag 4: Eer je vader en je moeder 
Kerntekst voor vandaag: Exodus 20:12 

• We willen je vragen om vandaag te bidden voor alle kinderen in je stad/dorp zodat ze hun 
ouders eren, ongeacht of ze volwassen zijn of nog jong. Denk daarbij in het bijzonder aan 
kinderen die opgroeien in eenoudergezin, of aan de kinderen die buitenshuis geplaatst zijn. 
Vraag God om ze te leren om respect voor stief hun beide ouders te eren. Vraag speciaal om 
respect voor pleeg-of stiefouders en voor goede relaties tussen familie en gezinsleden. 

• Wil je ook bidden voor kinderen die lijden aan welke vorm van misbruik dan ook, daarnaast 
ook voor genezing en herstel van volwassenen die als kind slachtoffer geweest zijn door 



toedoen van hun ouders. Laten we bidden dat zij zich niet veroordeeld en schuldig voelen 
vanwege de moeilijkheden in de omgang met hun gevoelens ten opzichte van hun ouders 

• We willen je ook vragen voor echtparen die ongewild kinderloos zijn. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal voor België te bidden met als Nationaal leiders Dan 
en Martine Lucero en als ambassadeur Gerard van Rooij. 

 
Dag 5: Angst en ontmoediging 
Kerntekst voor vandaag: Jozua 1:9 

• Laten we vandaag bidden voor alle mensen die bang zijn en vol vrees voor wat hen in de 
toekomst zou kunnen overkomen, zeker in relatie met covid en de gevolgen daarvan voor 
vandaag zowel als morgen. Vraag Vader of Hij hun wil vullen met geloof en dat zij zo 
bemoedigd zullen worden dat er geen plaats meer is voor angst. 

• Laten we bidden dat onze buurten, steden en dorpen vol zullen zijn van bemoedigende- in 
plaats van beangstigende nieuwsberichten en bewoordingen. 

• Laten we bidden dat onze kerken bekend zullen staan omdat ze bemoedigende 
gemeenschappen zijn met bemoedigende mensen. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Bosnia Herzegovina met als 
contactpersoon Jeff Roper. 

 
Dag 6: Gebed voor je stad/dorp en je buren zodat ze Jezus gaan leren kennen 
Kerntekst voor vandaag: Johannes 3:16-18 

• We willen je vandaag aanmoedigen om voor 3 families of buren in je straat te gaan bidden 
opdat zij Jezus als de Zoon van God zullen gaan zien. Ook willen we je vragen om voor 3 
vrienden in je plaats te bidden. 

• Vraag God om mogelijkheden om je getuigenis te delen, zowel voor nu als later. 

• Laten we bidden dat de ogen van mensen geopend worden om Jezus te zien zoals Hij is. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Bulgarije met als Nationaal Leiders 
Mitko en Vania Dimitrov. 

 
Dag 7: Vriendelijkheid en liefde laten zien aan anderen 
Kerntekst voor vandaag: 2 Petrus 1:3-10 

• Vraag Vader God dat je bekend zal staan om je zelfbeheersing, vriendelijkheid en liefde voor 
anderen. 

• Laten we bidden dat vriendelijkheid en liefde merkbaar zullen zijn door onze daden. 

• Vraag God om mogelijkheden te laten zien om liefde en goedheid te tonen door allerlei 
dingen heen. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Kroatië met als contactpersoon Jeff 
Roper 

 
Dag 8: Onderdrukking en groepsdruk 
Kerntekst voor vandaag: Daniel 6:12-14 

• Laten we vandaag speciaal bidden voor christenen die door druk van familie, vrienden of 
collega’s, die hen niet begrijpen, bang zijn om voor hun geloof uit te komen. 

• Vraag Vader God om alle christenen in je land aan te vuren om dagelijks, of meerdere keren 
per dag voor hun plaats en land te bidden. 

• Zegen vandaag de huizen van gebed die in ons land opkomen. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Denemarken met als 
contactpersoon Brett Toft. 

 
 
 



Dag 9: Genezing van ons land 
Kerntekst voor vandaag: 2 Kronieken 7:14 

• Laten we bidden dat God, door onderzoek of rechtstreeks, de zonden die plaats gevonden 
hebben in onze directe omgeving, openbaart. Daarnaast voor de wijsheid die nodig is voor 
deze ongerechtigheden te bidden. 

• Neem de tijd om je te verootmoedigen voor de zonden van onze plaats en onze natie en je 
ervan te bekeren. 

• Vraag God om je gemeente in contact te brengen met andere kerken die ervaring hebben 
met gebed in deze richting. 

• Vraag vader om inzicht in het gebed voor heling van ons land 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Estonia met als contactpersoon: 
Brett Toft.  

 
Dag 10: Asielzoekers, Vluchtelingen en Immigranten. 
Kerntekst voor vandaag: Jesaja 16:3-4 

• Laten we bidden voor alle asielzoekers die oprecht gevlucht zijn voor de verschrikkingen in 
hun vaderland. Vraag God om een genadevol hart van de mensen in de steden waar deze 
mensen uiteindelijk tijdelijk of permanent komen te wonen. 

• Vraag God om een harmonieus samenleven tussen verschillende geloofs- en etnische 
groepen in jouw buurt. 

• Vraag Vader ook om jouw hart daarin zuiver te laten zijn. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Finland met als contactpersoon 
Brett Toft. 

 
Dag 11: Zout en licht 
Kerntekst voor vandaag: Mattheus 5: 13-16 

• Laten we vandaag bidden dat ons leven een zout is voor onze buren en aantrekkelijk is. 

• Vraag God om je zodanig te veranderen dat je zout en licht bent in jouw straat. 

• Vraag Vader dat je huis een huis van gebed mag zijn met invloed in je straat. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Frankrijk met als Nationaal Leiders 
Dan en Martina Lucero. 

 
Dag 12: Levend offer 
Kerntekst voor vandaag Romeinen 12: 1-2 

• Vraag God om je zoveel liefde voor Zijn Woord te geven dat je ernaar verlangt het iedere dag 
te lezen. 

• Laten we bidden dat we niet zodanig druk zijn dat we geen tijd hebben om liefde voor en een 
relatie met Hem en met anderen te hebben. 

• Vraag God om mogelijkheden om ouderen in je straat te helpen. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor  Duitsland en de Nationaal Leider 
Jochen Geiselhart. 

 
Dag 13: Eenheid onder Christenen. 
Kerntekst voor vandaag: Romeinen 12: 3-8 

• Laten we vandaag bidden voor de Foursquare en Rafael Nederland, je eigen gemeente, opdat 
ze allemaal een goede relatie hebben met andere kerken in de directe omgeving en waar 
mogelijk samen zullen werken zonder gevoel van onderlinge strijd of competitie. 

• Laten we bidden dat wij als gelovigen alle door God gegeven gaven volledig zullen inzetten. 

• Vraag God om onderlinge vergeving voor de mensen in je directe omgeving die pijn geleden 
hebben of beschadigd zijn door het toedoen van kerken. 

• We willen  vandaag speciaal bidden voor Griekenland met als contactpersoon Jeff Roper. 



Dag 14: Gastvrijheid 
Kerntekst voor vandaag: Romeinen 12:9-13 

• Vraag God om de groei van de gave van gastvrijheid voor je buren en je omgeving. 

• Laten we bidden voor de eenzame mensen in jouw straat, speciaal voor hen die ziek zijn en 
hun huis niet uit kunnen en weinig of geen bezoek krijgen. 

• Vraag God om je ogen te openen voor wat er in je straat en buurt gebeurt, zodat je een hart 
ontvangt voor de mensen om je heen. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Groot-Brittanië met als Nationale 
Leiders Surekha en Chrishani Hulugalle. 

 
Dag 15: Rouw en lijden. 
Kerntekst voor vandaag: Romeinen 12:14-16 

• Laten we bidden voor alle buren die rouwen om het verlies van een dierbare, kort- of 
langgeleden, speciaal voor hen die slachtoffer zijn geworden van corona. 

• Vraag God om de mensen aan te raken die lijden onder depressie als resultaat van de corona 
maatregelen en de lockdown. 

• We willen speciaal gebed vragen voor de mensen die zo gedeprimeerd geraakt zijn dat ze 
denken aan zelfdoding, vraag God om ze zodanig te bemoedigen en lief te hebben dat ze 
weer hoop krijgen en ervaren dat ze een reden hebben om te leven. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Ierland met als contactpersoon 
Surekha Hulugalle. 

 
Dag 16: Herstel van relaties 
Kerntekst voor vandaag: Romeinen 12:17-21 

• Laten we vandaag bidden voor het herstel in relaties tussen leden van gezinnen die in jouw 
straat of plaats wonen, of tussen etnische- en religieuze groepen. 

• Laten we bidden voor buren die onderling ruzie maken, vraag om vrede over hun huis en om 
genade voor anderen. 

• Vraag ook voor jezelf om een zuiver hart voor mensen waar je het niet zo goed mee kunt 
vinden en om een manier om ze te zegenen. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Italië met als Nationaal Leider 
Renato Amato. 

 
Dag 17: Politie en misdaad 
Kerntekst voor vandaag: Romeinen 13:1-4 

• Laten we bidden voor onze wijkagenten en lokale politieteams. 

• Laten we God vragen om een zodanige atmosfeer in onze plaatsen dat misdaadcijfers omlaag 
gaan, speciaal in onze eigen straat en directe omgeving. 

• Bidt speciaal voor de mensen die je kent die voor de regering of voor de autoriteiten in het 
algemeen werken. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Kosovo met als contactpersoon 
Jochen Geiselhart. 

 
Dag 18: Liefde voor je buren 
Kerntekst voor vandaag: Romeinen 13:8-10 

• Laten we bidden voor een toenemende mate van liefde in onze straten, buurten en plaatsen. 

• Vraag God om een manier om meer van Zijn liefde te laten zien aan de mensen in jouw 
buurt. 

• Bidt voor mogelijkheden om je buren te leren kennen en te dienen en liefde te tonen binnen 
je eigen kerk. 



• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Lithuania met als contactpersoon 
Brett Toft. 

 
Dag 19: Zegen je buren 
Kerntekst voor vandaag: Mattheus 5:3-10 

• Vraag een zegen voor de mensen die lijden, niet om wat ze verloren hebben maar om 
ongerechtigheid. 

• Vraag een zegen voor de vredestichters, de genadevolle en nederige mensen, voor hen die 
hongerlijden en dorsten naar gerechtigheid. 

• Vraag een zegen voor de mensen die in je plaats wonen, dat ze niet bang zijn om te vertellen 
dat ze christenen zijn en speciaal voor die mensen die uit hun land gevlucht zijn omdat ze als 
christenen vervolg werden. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Luxemburg met als contactpersonen 
Dan en Martine Lucero. 

 
Dag 20: Wonderen in je straat 
Kerntekst voor vandaag: Handelingen 2:42-47 

• Laten we bidden dat er weer tekenen en wonderen gebeuren en zichtbaar zullen worden in 
onze dorpen en steden in eenheid tussen christenen en organisaties. 

• Laten we bidden voor grote vrijgevigheid naar de mensen die het minder hebben in onze 
buurt. 

• Vraag God om dagelijks mensen toe te voegen die tot geloof komen. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Noord-Macedonia met als 
contactpersoon Jochen Geiselhart. 

 
Dag 21 en 22: Gods hart voor jouw buurt 
Kerntekst voor vandaag: Jona 4:6-11 

• Vraag God om je een hart te geven wat bewogen is en wat je het verlangen geeft om je hele 
plaats bekeerd te zien worden. 

• Laten we God vragen om de mensen zodanig te raken dat ze zich bekeren van hun zonden. 

• Vraag God wat jouw rol kan zijn in het bereiken van jouw plaats. 

• We willen je vragen om vandaag speciaal te bidden voor Nederland met als Nationaal Leiders 
Martin en Marjan van der Plas en hun team. 

 
Dag 23: Bewogenheid met het verlorene 
Kerntekst voor vandaag: 1Kronieken 16:23-24 

• Laten we vandaag bidden voor al onze geliefden, vrienden, collega’s en buren. 

• Vraag aan God of Hij ons een bewogenheid wil geven om Jezus te leren kennen. 

• Vraag Hem om gelegenheden te geven om met hen over Hem te spreken. 

• Bidt voor moed om verder te gaan dan je persoonlijke relaties en een “deur” voor mensen te 
zijn om Jezus te leren kennen. 

• We willen je vragen om vandaag te bidden voor Noorwegen en de Nationaal Leider Erik 
Jensen. 

 
Dag 24: Kom volg Mij 
Kerntekst voor vandaag: Mattheus 4:18-22 

• Laten we bidden dat de uitnodiging van Jezus om Hem te volgen in het hele land gehoord en 
opgevolgd wordt. 

• Juist op de plaatsen waar mensen “gewoon” aan het werk zijn, net als de vissers. 

• Vraag God om 3 vrienden en hun familie die de uitnodiging moeten horen. 

• Zegen de christenen dat zij krachtige getuigen zullen zijn. 



• We willen je vragen om vandaag te bidden voor Polen en de contactpersoon Brett Toft. 
 
Dag 25: Kom en Zie 
Kerntekst voor vandaag: Johannes 1:35-39 

• Vraag God om veel mogelijkheden om vrienden en familie op Jezus te wijzen. 

• Vraag God om Moslims, Hindoes en Boedisten in jouw plaats aan te raken doormiddel van 
dromen over, en bijzondere ontmoetingen met Jezus in visioenen. 

• Vraag om diep overtuigende openbaringen voor hen die God zoeken (Efeziers 1:18-19) 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor Portugal en de contactpersoon Waldir 
Batista. 

 
Dag 26: Laat de kinderen komen 
Kerntekst voor vandaag: Mattheus 19:14 

• Bidt voor alle kinderen in ons land zodat er geen belemmering voor hen zal zijn om tot Jezus 
en Zijn Koninkrijk te komen. 

• Laten we speciaal bidden voor de kinderen die in de seksindustrie gevangen zitten, in drugs 
vervoer en verslaving aan pornografie, Sta op tegen de bolwerken van deze enorme 
misdaden in de naam van Jezus! 

• Vraag God om opwekking onder kinderen en om de doop in de heilige Geest. 

• Zegen alle kinderen in onze kerken en steden. 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor Roemenië met als contactpersoon Jeff 
Roper. 

 
Dag 27: Gebed voor de jongere generatie 
Kerntekst voor vandaag: Jeremia 1:7 en Psalm 71:17 

• We willen je vragen om te bidden voor de jonge mensen in je gemeente, je plaats en in je 
land zodat ze een leven van ontmoeting met God zullen hebben. Vraag God om hen te vullen 
met Zijn Geest, er vol mee te zijn en dat ze in tongen zullen spreken. 

• Vraag God om speciaal de opkomende jongere leiders te zegenen binnen onze Foursquare 
beweging in Europa. 

• Zegen de jonge leiders in je eigen omgeving. Bidt dat ze vrij zullen blijven van drugs, alcohol 
en seks en een leven zullen leiden met Jezus als voorbeeld. 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor Rusland met als Nationaal Leiders 
Alexander en Elena Pashchenko. 

 
Dag 28: Berouw over, en belijden van zonden 
Kerntekst voor vandaag: Nehemia 9:1-3 

• Vraag plaatsvervangend vergeving voor alle zonden van de mensen in je straat, je plaats en je 
land en sta op de bres voor hen. 

• Vraag vergeving voor bloed dat in jouw land is vergoten door moord, terrorisme en abortus. 
Vraag God om het ten goede te keren. 

• Vraag de heilige Geest om wijsheid en openbaring betreffende generatie gerelateerde 
zonden die je plaats of land vervuild hebben en beleid ze als zodanig. 

• Roep de kracht van het bloed van Jezus uit over je plaats en je land. 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor Spanje met als Nationaal Leider 
Fernando Ecija. 

 
Dag 29: Vooroordelen 
Kerntekst voor vandaag: Jacobus 2:1-8 

• Vraag God om je plaats en land te reinigen van vooroordelen te aanzien van 
bevolkingsgroepen, maatschappelijke groepen of culturele verschillen. 



• Vraag God om ons te helpen iedereen op een gelijkwaardige manier te behandelen en liefde 
te betonen ongeacht taal, kleding, handelen, geloof of zelfs vijandige overtuigingen. 

• Vraag Vader God om jou en anderen in jouw buurt genadevol te handelen en liefdevol te zijn 
ten opzichte van anderen zeker voor buitenlanders. 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor Zweden met als contactpersoon Mike 
van Weiden. 

 
Dag 30: Goede relaties met anderen 
Kerntekst voor vandaag: Jacobus 4:1-6 

• Vraag om vergeving voor eigengereidheid, hebzucht en je eigen slechte gewoontes. 

• Vraag God om relaties in jouw buurt en straat te herstellen speciaal met afgewezen mensen. 
Vraag Hem om Zichzelf juist in Zijn onvoorwaardelijke Vaderschap aan hen te openbaren 

• Vraag God om herstel van relaties binnen je gemeente en tussen kerken. 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor Zwitserland met als Nationaal Leider 
Volker Heitz. 

 
Dag 31: De beloften van God 
 Kernteksten voor vandaag: 2 Korintiërs 1:20 en Hebreeën 6:12 

• Denk aan al de beloftes van God die jij gelezen hebt en aan de woorden die profetisch over je 
leven zijn uitgesproken, dank God ervoor. Lees ze, als je ze hebt opgeschreven nog een 
hardop voor, bidt ze door en vraag je af wat je er mee kunt doen. Laat je geloof in deze 
beloften opnieuw toe in je leven en spreek ze nogmaals profetisch over je leven uit. 

• Prijs God voor Zijn beloften die al vervuld zijn in je leven. 

• Vraag God om Zijn beloften voor je stad en land te vervullen. 

• Vraag God om Zijn gunst voor jou, je gezin, je familie en je omgeving. 

• Vraag Vader God om de verkondiging van het evangelie in je hele stad en land, in het 
bijzonder voor bevolkingsgroepen nog nooit bereikt zijn. 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor de Ukraine met als Nationaal Leider 
Dimitry Mason. 

  
Dag 32: Vaders (vaderschap) 
Kernteksten voor vandaag: 1 Korintiërs 4:15 en 1 Timotheüs 2:8 

• Proclameer en vraag om meer Vaders in geloof binnen onze kerken en beweging. 

• Vraag God om een nieuwe openbaring van het Vaderhart van God voor jezelf en voor de 
mensen in je gemeente, speciaal voor degenen zonder vader en voor de weduwen. 

• Laten we voor de mannen in onze gemeentes bidden dat zij hun door God gegeven roeping 
oppakken en vanuit hun identiteit gaan handelen. 

• Vraag God om de mensen die in hun leven met vaderschap geworsteld hebben en slechte 
voorbeelden van vaderschap hebben meegemaakt. 

• We willen je vragen vandaag speciaal te bidden voor de groep: NEXTGEN leiders in Europa. 
 
Dag 33: Uitstorting van de heilige Geest 
Kernsteksten voor vandaag: Handelingen 1:8 en 2:17-21. 

• Neem de tijd om ministens 15 minuten in tongen te bidden (als je kunt mag het ook langer). 

• Vraag God om een nieuwe uitstorting van Zijn Geest in jouw gemeente. 

• Laten we bidden voor een opwekking in ons land en voor het opwellen van oude bronnen 
zodat ze opnieuw van waarde zullen zijn. 

• Laten we bidden voor het uitwerken van de gaven van de Geest in de gemeente maar meer 
nog op straat en in de omgeving waar we wonen. 

• Laten we vandaag speciaal bidden voor alle zendelingen in Europa. 
 



Dag 34: Stichten van nieuwe gemeentes 
Kernteksten voor vandaag: Handelingen 8:4 en 11:21 

• Laten we bidden voor het stichten van nieuwe gemeentes binnen onze beweging. 

• Laten we Vader vragen om ons te laten zien wie de nieuwe leiders zijn die deze gemeentes 
gaan stichten en leiden. 

• Laten we vooral ook bidden voor multiculturele gemeentes, die volop getuigen met 
wonderen en tekenen die hen volgen in ons land. 

• Laten we ook bidden voor grote creativiteit om binnen de cultuur van ons land kerken te 
stichten die passen bij het bereiken van deze generatie. 

• Laten we speciaal bidden voor Foursquare kerken in Europa. 
 
Dag 35: Gebed voor ons land 
Kernteksten voor vandaag: 2 Kronieken 7:14 en Genesis 18:22 

• Laten we bidden dat ons land open zal zijn voor het Evangelie. 

• Proclameer 7x hardop: ”Laat er licht zijn” over ons land en onze plaats. 

• Laten we bidden dat de plannen van de vijand openbaar worden voordat ze tot stand komen, 
speciaal waar het terreur en radicalisering betreft. 

• Bidt het onze Vader over ons land, zodat we een rechtvaardig land zijn. Vraag God dat 
Bijbelse waarheden op scholen onderwezen worden en worden voorgeleefd. 

• Laten we speciaal bidden voor pionier gemeentes in Europa, Nederland en op Curaçao 
 
Dag 36: Regeringen en sleutelposities 
Kernteksten voor vandaag 2 Timotheüs 1-4 en Handelingen 26:28-29 

• Laten we vandaag bidden voor onze Ministerpresident, voor de regering, de eerste en 
tweede kamer en voor de provinciale staten, voor alle mensen die bij de regering betrokken 
zijn, dat zij aangeraakt zullen worden door Gods Geest. 

• Laten we bidden voor een rechtvaardig bestuur van ons land, maar ook voor kerken en 
gemeentes. Dat de laatsten door gebed van grote invloed mogen zijn in ons land. 

• Laten we bidden voor ons Koningshuis, dat zij dragers mogen zijn van Goddelijke wijsheid. 

• Laten we God vragen om de media zo te leiden dat zij waarheid, rechtvaardigheid en God 
vrezende materialen zullen publiceren en uitzenden. 

• Laten we bidden voor mensen die God kennen en volgen op sleutelposities in de 
maatschappij. 

• We willen je vragen om speciaal te bidden voor de Foursquare gemeentes in het Midden 
Oosten. 

 
Dag 37: Heer doe iets nieuws, deel 1 bidden door de 7 plekken van invloed in het land. 

• Kunst en entertainment: Vader wilt U zorgen voor “beïnvloeders” die omdat zij U kennen een 
Goddelijke invloed hebben op basis van Uw Woord. Waarden zoals, schoonheid, creativiteit 
en reinheid. 

• Zakenwereld, wetenschap en Technologie: Vader wilt u geven dat er mensen zijn die ons 
kunnen leiden met vanuit eerlijkheid, integriteit, creatieve ideeën, innovaties en doorbraken 
op die gebieden die getuigen van goed rentmeesterschap dat een zegen zal zijn voor ons 
land. 

• Communicatie en Media: Een terugkeer naar het vertellen van waarheid en op feiten 
gebaseerde informatie dat opbouwend is in plaats van verwarrend en verdeling gevend. 

 
Dag 38: Heer doe iets nieuws, deel 2 bidden door de 7 plekken van invloed in het land. 

• Oprechte gemeenschappen: Voor de wereldwijde Lichaam van Christus, om op te staan en te 
schitteren met Gods glorie. Voor het land en het huis Israël, zodat zij de Messias gaan leren 
kennen en Zijn cadeau van redding. Voor de aanhangers van andere religies, dat zij een 



bovennatuurlijke aanraking en openbaring van Christus zullen hebben en volgers zullen 
worden van Jezus. 

• Voor onderwijs en scholen: Goddelijke “beïnvloeders” die generaties zullen trainen en 
mentoren in waarheid, met goede karaktereigenschappen en de juiste waarden. 

• Familie en Thuis: Bekrachtigende huwelijken, zegenende generaties. 

• Regeringen: Opererend vanuit rechtvaardigheid, gerechtigheid en integriteit. 
 
Dag 39: Landelijke problemen 
Kernteksten voor vandaag: Handelingen 4:29-30 en Deuteronomium 15:11 

• Laten we bidden voor de mensen die lijden onder vervolging door hun geloof zowel op hun 
werk als in hun leefomgeving. 

• Laten we bidden dat de Islam door het licht van Jezus beïnvloed wordt. Dat mensen op 
invloedrijke posities een ontmoeting hebben met Jezus. Laten we vooral bidden voor Moslim 
vrienden en kennissen dat zij Jezus ontmoeten. 

• Laten we God vragen dat de kerken goed zullen zorgen voor de armen, de weduwen en de 
wezen. 

• Laten we ook bidden dat ons land gezegend wordt met een gezonde economie. 
 
Dag 40: Dankzegging en kijken naar de toekomst 
Kerntekst voor vandaag: 1 Kronieken 16:34 

• Laten we God danken voor alles wat hij in deze tijd van bidden en vasten voor ons gedaan en 
betekent heeft. 

• Vraag God om een meer betrokken wandel voor de komende tijd. 

• Neem de tijd om door te nemen wat God tijdens deze periode heeft geopenbaard en 
gesproken. Vraag Hem om je te leiden in de nieuwe stappen die je gaat nemen naar aanleiding 
van Zijn openbaring. 

• Besteed tijd om Hem te prijzen, in tongen biddend voor de reis die voor je ligt, voor je 
gemeente, je plaats, je omgeving en je land. 

 
Deze gebeds- en vasten gids is opgesteld door Surekha Hulugalle en voor onze situatie en ons land  
vertaald. 
 
 


