
Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 19 april 
Laten we danken: 

• dat God in staat is ons de weg te wijzen 

• en dat er LEVEN is op die weg 

• dat Hij ons land in bezit gaat geven als we op Zijn weg wandelen 
Laten we bidden: 

• dat God ons open ogen geeft om de weg te zien die Hij wijst 

• dat Hij ons gewillige harten geeft om daarop te wandelen 

• dat God het interim team de weg wijst waarop we als Gemeente mogen wandelen 

• en dat we als Gemeente zullen beseffen dat het ons wél zal gaan als we die weg gaan 

Dinsdag 20 april 
Marcus 8:34 
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’ 
Laten we danken: 

• dat Jezus zichzelf voor ons verloochende en Zijn kruis op Zich nam 

• dat Hij alleen van ons vraagt wat Hij zelf heeft voor gedaan 
Laten we bidden:  

• dat we zullen beseffen dat Jezus volgen iets kost 

• dat we als individu en als kerk bereid zullen zijn die prijs te betalen 

• dat we bereid zullen zijn zonder mopperen ons kruis te dragen als dat van ons wordt gevraagd 

• voor mensen die een kruis te dragen hebben, dat ze mensen om zich heen zullen hebben om ze te 
ondersteunen (ken je ze?) 

Woensdag 21 april 
Psalm 128:1 
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER 
en de weg gaat die hij wijst. 
Laten we danken: 

• dat God ons de weg wijst 

• dat we gelukkig zullen zijn als we ontzag voor God hebben 
Laten we bidden: 

• dat het ontzag voor God toe gaat nemen in ons persoonlijk leven, maar ook in de gezinnen 

• dat we aan onze kinderen over zullen brengen dat je gelukkig wordt als je ontzag voor God hebt en 
de weg van God gaat 

• dat het ontzag voor God terug gaat komen in onze samenleving 

• tegen elke vorm van anarchie waarbij iedereen doet waar hij/zij zelf zin in heeft en zich goed bij 
voelt 



Donderdag 22 april 
Efeziërs 2:10 
Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede 
daden die God heeft voorbereid. 
Laten we danken: 

• dat God ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn; het is Zijn genade 

• dat we een nieuwe schepping zijn in Jezus 

• dat we de goede daden mogen doen die God al heeft voorbereid 
Laten we bidden: 

• voor degenen die nog ronddwalen en Gods weg niet kunnen zien; bid dat ze hun schepper mogen 
ontmoeten 

• voor hen die gevangen zitten in religie en niet weten dat hun goede daden ze niet dichter bij God 
brengt 

• voor inactieve christenen die achteroverleunen; dat God ze aanspoort om in actie te komen zodat de 
wereld aan onze daden zal zien dat we bij Jezus horen 

Vrijdag 23 april 
Spreuken 4:27 
Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad. 
Laten we danken: 

• dat we ons oog gericht mogen houden op Jezus, onze Leidsman en voleinder van ons geloof 

• dat we een recht spoor mogen bewandelen zodat een voet die gekneusd is niet ontwricht raakt 
maar juist geneest (Hebr. 12:13)  

Laten we bidden: 

• voor de regering: dat ze geen zwabberbeleid zullen volgen, maar duidelijk en recht door zee 

• voor de kabinetsformatie: dat die partijen in de regering komen die het kwaad niet toe zullen laten 

• dat Nederland de wegen van God weer voor ogen zal hebben en daarin zal wandelen 

Zaterdag 24 april 
Ezechiël 36:27 
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 
Laten we danken: 

• dat God ons Zijn Geest heeft gegeven en Zijn wetten in ons hart legt 

• dat God ervoor zorgt dat we die regels ook naleven 
Laten we bidden: 

• en belijden dat we elkaar soms allerlei regels opleggen alsof we de Heilige Geest een handje moeten 
helpen 

• en belijden dat we elkaar soms de maat nemen waardoor onvrijheid ontstaat 

• en belijden dat we de Heilige Geest niet altijd ruimte geven om in ons hart te werken omdat we toch 
liever onze eigen gang gaan 

• dat de Heilige Geest gaat bewegen in onze Kerken en we Hem na zullen volgen 

Zondag 25 april 
Deuteronomium 31:8 
De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je 
door niets ontmoedigen. 
Laten we danken: 

• dat de Heer zelf voor ons uit gaat, waar wij ook komen, Hij is daar al geweest 

• voor de belofte dat Hij ons altijd bij zal staan en ons geen moment in de steek laat 
Laten we bidden: 

• voor degenen die de bijstand van God in het bijzonder nodig hebben. Denk aan de zieken en hen die 
herstellende zijn 

• voor hen die wél bang zijn ook al zegt de Bijbel: wees niet bang en laat je niet ontmoedigen 

• voor hen die bang zijn voor het virus én bang zijn voor het vaccin en niet weten wat ze moeten 
kiezen 

• voor hen die zo in de knel komen door wat de media zeggen of wat medechristenen hen opdringen 
dat ze de weg niet helder meer zien 

  



Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 26 april 
Laten we danken: 

• dat God ons niets te dragen geeft wat wij niet aan zouden kunnen 

• dat Hij ten alle tijden onze kracht  en ons schild is (Psalm 28: 7) 
Laten we bidden: 

• voor hen die grote moeiten en zorgen hebben; noem ze bij name en bid concreet 

• voor hen voor wie het volgen van Jezus echt iets kost; denk b.v. aan jongeren die voor hun geloof uit 
willen komen op school, dat ze standvastig zullen zijn 

• voor hen die het zwaar hebben op hun werk omdat ze ervoor uitkomen dat ze Jezus volgen 

• voor hen die vervolgd worden om hun geloof; klik hier voor de gebedskalender van Open Doors 

Dinsdag 27 april 
Johannes 10:4 
Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, 
omdat zij zijn stem kennen; 
Laten we danken: 

• dat de Herder voor ons uit gaat en we alleen maar hoeven volgen 

• dat zijn schapen (ben je dat?) Zijn stem kennen 
Laten we bidden: 

• voor schapen die zich uitstrekken om de stem van de herder te verstaan maar door de ruis om hen 
heen Zijn stem niet horen 

• voor schapen die het moeilijk vinden de Herder te volgen 

• voor schapen die aan de rand van de kudde lopen en verdwaald dreigen te raken 

• voor meer vader- en moeder schapen die de weggelopen schapen in hun midden opnemen en hen 
beschermen 

• voor de gewonde schapen 

Woensdag 28 april 
Galaten 5:25 
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 
Laten we danken: 

• dat de Heilige Geest ons leven wil leiden als wij dat toestaan 

• dat we dan alleen maar de richting hoeven volgen die Hij wijst 
Laten we bidden: 

• dat God onze ogen opent als we afwijken van de weg die Hij ons wijst (elk mens heeft blinde vlekken) 

• dat elke Kerk (dus ook de LEG) zich zal laten leiden door de Heilige Geest 

• voor meer van de Heilige geest in elke kerk en denominatie 

• voor organisaties zoals Royal Mission die een belangrijke rol spelen in het bekendmaken van de 
persoon van de Heilige Geest 

file:///D:/Users/Annet/Downloads/Open_Doors_Gebedskalender_mrt_apr_2021%20(2).pdf


Donderdag 29 april 
2 Thessalonicenzen 3:5 
Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. 
Laten we danken: 

• dat wij God kunnen liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad 

• dat er niemand zo trouw is als Jezus 
Laten we bidden: 

• voor de LEG: dat de Heer het verlangen van ons (de Gemeenteleden) zal richten op de liefde voor God 

• dat God ons wil vergeven dat we nog zo vaak op onszelf gericht zijn en daardoor de kern van het 
evangelie – Jezus zelf- missen 

• dat God ons samenvoegt zodat we één van ziel en één van streven zullen zijn 

• dat we dwars door alles heen trouw zullen zijn aan Jezus 

Vrijdag 30 april 
Mattheüs 4:19 
Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 
Laten we danken: 

• dat Hij zegt: Ik ZAL JULLIE MAKEN  tot vissers; als we ons voor Hem openstellen gaat Hij het willen en 
werken in ons uitwerken 

• dat we Hem mogen volgen (en niet voor Hem uit hoeven lopen) 
Laten we bidden: 

• dat God een verlangen in ons legt om een visser van mensen te zijn en we onze netten uit zullen 
gooien 

• dat we naar Jezus zullen luisteren als Hij zegt dat we het net aan de andere kant uit moeten gooien 

• dat er veel ‘vissen’ gevangen gaan worden; veel mensen Jezus zullen leren kennen 

Zaterdag 1 mei 
Colossenzen 3:17 
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. 
Laten we danken: 

• voor wie God is 

• voor alles wat Hij heeft gegeven 

• voor alles wat Hij persoonlijk voor jou heeft gedaan 
Laten we bidden: 

• voor een dieper besef wat ons gegeven is in de naam van Jezus 

• dat de naam van Jezus boven elke dienst en preek zal staan; het gaat om Hem! 

• tegen elk gemor en gemopper dat er vanuit ons land opstijgt naar God; dat Vader ons vergeeft, we 
hebben het zo goed! 

• dat de kinderen van God een voorbeeld zullen zijn in dankbaarheid 

Zondag 2 mei 
Deuteronomium 13:5 
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien 
alleen hem en blijf hem toegedaan. 
Laten we danken: 

• voor Hem die een liefdevolle, intieme relatie met ons wil 

• dat Jezus dienen begint met naar Hem luisteren en Hem volgen 
Laten we bidden: 

• voor hen die al heel lang voor iets bidden, maar het nog niet hebben gezien; dat ze zullen volharden 

• tegen de wereldgelijkvormigheid in de Kerk; er staat: wees Hem alleen toegedaan 

• tegen halfslachtigheid; geef ons opnieuw Uw passie Heer 

• dat de geboden van God die verweven zitten in onze grondwet recht gedaan worden en worden 
nageleefd 

• dat we in de Kerk niet alleen over de liefde van God zullen spreken, maar ook over ‘de vreze des 
Heere’ (die het begin van wijsheid is) 

 


