
Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 22 februari 
Laten we danken: 

• voor de vrede die we vinden bij Hem 

• dat we moed mogen houden ook als de omstandigheden zwaar zijn 

• voor Jezus die de wereld overwonnen heeft 
Laten we bidden: 

• dat Gods kinderen de vrede die van Hem komt uit zullen stralen 

• voor hen die geen vrede kennen omdat ze vol zijn van de moeite van deze wereld, dat God hun lens 
weer scherp gaat stellen 

• voor hen die het zwaar te verduren hebben in de wereld, denk hierbij aan hen die vervolgd worden 
om hun geloof 

• voor hen die Jezus nog niet kennen (noem ze bij name), dat Jezus hen gaat ontmoeten op de plek 
waar ze zijn. 

Dinsdag 23 februari 
Daniel 2:22 
Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem. 
Laten we danken: 

• dat Hij beloofd diepe, verborgen dingen te onthullen 

• dat Hij weet wat in het duister is, maar dat het licht bij Hem woont 
Laten we bidden:  

• dat het licht van Jezus door gaat dringen op elke duistere plek 

• dat de Heilige Geest alles gaat onthullen wat in het duister is: mensenhandel, gedwongen 
prostitutie, illegale abortussen, geweld achter de voordeur… 

• dat de Kerk zal beseffen wiens vertegenwoordiger zij is en het licht van Jezus zal laten schijnen 

Woensdag 24 februari 
1 Johannes 1:5 
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor 
van duisternis. 
Laten we danken: 

• dat we mogen verkondigen wat we zelf hebben gehoord (dat is getuigen) 

• dat God enkel licht is 

•  dat we elk spoortje duisternis van ons leven, in Zijn licht mogen brengen 
Laten we bidden: 

• voor een Kerk die getuigt van haar Heer 

• voor Zijn licht op elke plek waar het duister is 

• dat Zijn licht door gaat breken in al Gods kinderen zodat ze zullen stralen in een duistere wereld  



Donderdag 25 februari 
Efeziërs 6:12 
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van 
de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 
Laten we danken: 

• dat onze strijd niet gericht is tegen mensen  

• dat we weten tegen wie we wel moeten strijden; de heersers en machthebbers van de duisternis 

• dat de uitkomst van de strijd al bekend is; Jezus heeft overwonnen! 
Laten we bidden: 

• dat we als kinderen van God op zullen houden elkaar te bestrijden 

• dat we niet onder ‘onze beschermende paraplu’ blijven zitten, maar zullen opstaan 

• dat God ons leert wat het betekent te strijden tegen hemelse vorsten 

• dat we meer dan ooit zullen beseffen we bij het leger van de overwinnaar horen 

Vrijdag 26 februari 
Johannes 8:12 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 
Laten we danken: 

• voor Jezus: het licht van de wereld 

• dat we nooit meer in de duisternis hoeven lopen 

• dat Zijn licht LEVEN geeft! 
Laten we bidden: 

• dat alle lauwheid van Gods kinderen af zal vallen. Niet met één been in de wereld en het andere in 
Gods koninkrijk 

• dat we Jezus zullen volgen in ALLES. HET KOMT ER OP AAN. 

• dat we wakker zullen worden, de duisternis om ons heen niet meer zullen accepteren, maar de 
overwinning van Jezus uit zullen roepen over onszelf en de wereld om ons heen. 

Zaterdag 27 februari 
Colossenzen 1:13-14 
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 
die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 
Laten we danken: 

• dat Vader ons heeft gered uit de macht van de duisternis 

• dat Hij ons heeft overgebracht in het rijk van Zijn geliefde zoon 

• dat Hij ons verlossing heeft gebracht en vergeving van zonden 
Laten we bidden: 

• dat veel meer mensen gered gaan worden uit de macht der duisternis 

• dat de kinderen van God meer besef gaan krijgen van hun verlossing en vergeving van zonden en als 
verloste kinderen gaan leven 

• voor hen voor wie dit moeilijk is; bid dat God elke bedekking weg gaat nemen en de macht van de 
duisternis verbroken gaat worden 

Zondag 28 februari 
1 Petrus 2:9 
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich 
verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. 
Laten we danken: 

• dat we een uitverkoren geslacht zijn, een heilige natie 

• dat God ons verworven heeft om Zijn grote daden te verkondigen 

• dat Hij ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn WONDERBAAR licht 
Laten we bidden: 

• dat de kinderen van God zich als koningen en priesters gaan gedragen, wetende waarvoor ze 
geroepen zijn 

• dat Gods kinderen Zijn grote daden zullen verkondigen zodat nog velen uit de duisternis geroepen 
zullen worden 



Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 1 maart 
Laten we danken: 

• dat Jezus ons de overwinning geeft 

• dat er geen enkele omstandigheid in ons leven te moeilijk is voor Hem 

• dat we in Zijn overwinning kunnen rusten en uit mogen zien naar oplossingen 
Laten we bidden: 

• voor overwinning in onze eigen omstandigheden, van familie of vrienden 

• voor overwinning over het virus. Het heeft niet het laatste woord. 

• voor overwinning over de gevolgen van het virus, nationaal en internationaal 

• voor wijsheid en gezond verstand voor onze regering 

Dinsdag 2 maart 
Jacobus 1:17 
Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit 
enige verandering of verduistering waar te nemen. 
Laten we danken: 

• en elke goede gave die de Heer ons heeft gegeven benoemen 

• dat Hij onveranderlijk is en altijd vol van Licht 

• dat de duisternis niet kan blijven bestaan waar Hij verschijnt 
Laten we bidden: 

• voor degenen met een verknipt beeld van God de Vader hebben doordat ze zelf een vader hadden die 
onberekenbaar was 

• voor kinderen in onveilige situaties die zich geen vader voor kunnen stellen die goede gaven geeft 

• voor hen die Jezus nog niet kennen. dat God zichzelf aan hen gaat openbaren (noem ze bij naam) 

• voor goddelijke openbaringen aan Joden en moslims, zodat ze tot geloof gaan komen 

Woensdag 3 maart 
1 Johannes 5:4 

Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald 

met ons geloof. 

Laten we danken: 

• dat wij die uit God geboren zijn, de wereld overwinnen 

• dat wij die overwinning op de wereld behalen op grond van ons geloof 

• dat ons geloof gebouwd is op de overwinning van Jezus op Golgotha.  
Laten we bidden: 

• voor meer wedergeboren kinderen van God 

• voor een scheiding tussen geloof en religie. Dat overblijft wat echt is. 

• voor een reinigend werk van Gods Geest in de Kerk 

• voor een kerk die klaar zal zijn als Jezus terugkomt om samen met Hem te regeren. 



Donderdag 4 maart 
Johannes 1:5 
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
Laten we danken: 

• dat het licht sterker is dan de duisternis 

• dat de duisternis nooit het laatste woord heeft omdat de vorst van de duisternis verslagen is  

• voor het lijden en sterven van Jezus, waardoor wij als overwinnaars mogen wandelen 
Laten we bidden: 

• dat Gods licht zal schijnen op elke duistere plek 

• dat aan het licht gaat komen wat in het duister wordt gesproken 

• dat duistere samenzweringen aan het licht gaan komen 

• dat het Licht toe zal nemen doordat meer kinderen van God gaan leven vanuit het besef dat niet de 
duisternis maar het Licht heeft overwonnen 

Vrijdag 5 maart 
1 Johannes 4:4 
U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan 
hij die in de wereld heerst 
Laten we danken: 

• dat wij die uit God voortkomen, valse profeten mogen ontmaskeren 

• dat Jezus in ons machtiger is dan wie of wat dan ook 

• dat hij die in de wereld heerst, de satan, IS VERSLAGEN 
Laten we bidden: 

• dat de Kerk wakker zal zijn om, als het erop aankomt, te onderscheiden of een profeet vals is of uit 
God 

• voor een toename van de gave van onderscheiding van geesten in de tijd die voor ons ligt 

• voor ontmaskering van de vele valse religies en valse leringen 

• dat de Kerk zal wandelen in het vaste vertrouwen dat Hij die in ons is heeft overwonnen 

• tegen de geest van angst die ook de Kerk in de greep heeft. 

Zaterdag 6 maart 
1 Johannes 5:5 
Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 
Laten we danken: 

• dat we door het geloof in Jezus de wereld kunnen overwinnen 

• dat we vanuit die zekerheid mogen leven. Hij heeft alles onder onze voeten gesteld 
Laten we bidden: 

• dat God ons voorbereid op de tijd die komt waarin ons geloof op de proef zal worden gesteld 

• dat God ons, de Kerk, zal leren wat het betekent om te wandelen in geloof 

• dat de kerk overwinning uit zal stralen, een stralende Kerk zal zijn 

• voor Jezus, voor Zijn totale overwinning 

Zondag 7 maart 
Openbaring 3:21 

Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn 

Vader op zijn troon zit. 

Laten we danken: 

• dat we met Jezus op de troon mogen zitten om samen met Hem te regeren 

• dat we de kop zijn en niet de staart 

• voor Jezus, voor Zijn volbrachte werk 
Laten we bidden: 

• dat we op persoonlijk niveau zullen leren overwinnen over onze omstandigheden door te kijken naar 
Jezus 

• dat we daarvanuit zullen getuigen tegen de mensen die we tegenkomen 

• dat God leven geeft aan onze woorden zodat mensen naar het Licht worden getrokken 

• voor degenen die op dit moment regeren op aarde, dat ze dat in wijsheid en naar Gods maatstaven 
zullen doen  

 


