
Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 14 juni -Liefdevol 
Laten we danken: 

• dat onze Vader nog veel meer liefde voor ons heeft opgevat dan een aardse vader ooit kan doen 

• dat degenen die ontzag voor Hem hebben op Zijn liefde kunnen rekenen 
Laten we bidden: 

• voor hen die geen liefdevolle vader hebben gehad en zich niet kunnen voorstellen wat een 
liefdevolle Vader is 

• voor genezing van hen die te maken hebben gehad met mishandeling of misbruik en bang zijn voor 
een vaderfiguur in hun leven 

• voor kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, dat er hulp komt van buitenaf 

• voor meer liefdevolle kinderen van God die een afspiegeling zijn van het karakter van de Vader 

Dinsdag 15 juni - Volmaakt 
Mattheüs 5:48 
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 
Laten we danken: 

• dat onze Hemelse Vader volmaakt is 

• en dat Hij ons in Jezus als volmaakt ziet 
Laten we bidden:  

• dat het feit dat we volmaakt zijn in Jezus ons niet zelfgenoegzaam zal maken, maar zal aanzetten tot 
een heilig en rein leven 

• dat we zullen leren dat de opdracht om volmaakt te zijn niet inhoudt dat we perfect moeten zijn  

• dat er in onze kerk ruimte zal zijn om te leren en fouten te maken 

Woensdag 16 juni – Barmhartig 
Efeziërs 2:4-5 
Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, 
die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade 
gered. 
Laten we danken: 

• voor Vaders barmhartigheid en Zijn grote liefde voor ons 

• dat Hij ons met Jezus levend gemaakt heeft 

• dat het Zijn genade is die ons heeft gered 
Laten we bidden: 

• dat God ons barmhartige mensen maakt, genadig en vol mededogen 

• dat die genade ook zichtbaar zal zijn in onze kerk; dat we mogen ontdekken, leren en fouten maken 

• voor de werkers van barmhartigheid: zij die hun leven inzetten om anderen te ondersteunen, helpen 
of bemoedigen. Denk hierbij ook aan onze zendelingen 



Donderdag 17 juni – Eeuwig leven 
Johannes 3:16 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
Laten we danken: 

• dat God de wereld zo lief heeft 

• dat Vader God Zijn zoon naar de aarde stuurde voor ons 

• dat we niet verloren hoeven gaan, maar eeuwig leven mogen hebben als we in Jezus geloven 
Laten we bidden: 

• voor de wereld; vraag of God je een land in gedachten wil geven en bid daarvoor 

• voor de wereld dichterbij: ons eigen land; bid dat nog velen zullen horen van de God die eeuwig 
leven geeft 

• voor de wereld nog dichterbij: onze eigen buurt; dat onze buren Gods liefde in ons zullen zien 

• voor arbeiders in de oogst; bid voor het werk van Prayer Station (vorige week kwamen er op één dag 
14 mensen tot geloof) 

Vrijdag 18 juni - Waarheid 
Johannes 15:26 
Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van 
de Vader komt, zal die over mij getuigen. 
Laten we danken: 

• voor de pleitbezorger, de Heilige Geest, die Jezus ons van de Vader zond 

• dat de Heilige Geest ook de Geest der Waarheid is 

• dat de Heilige Geest getuigt van Jezus 
Laten we bidden: 

• dat de Heilige Geest nog velen zal overtuigen dat Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is 

• dat de Waarheid aan het licht komt daar waar leugen regeert 

• voor waarheid bij de overheid; geen gelieg en gedraai 

• voor waarheid in de media; een eerlijke berichtgeving 

Zaterdag 19 juni – Vergevend 
Mattheüs 6:14 
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 
Laten we danken: 

• dat vader altijd klaar staat met Zijn vergeving 

• dat als God ons opdraagt anderen te vergeven, Hij ons daar ook bij wil helpen 
Laten we bidden: 

• voor hen die zoveel is aangedaan dat ze moeite hebben om anderen te vergeven 

• voor hen die niet willen vergeven en daardoor hun bitterheid voeden; dat ze zullen inzien dat vader 
hen dan ook niet kan vergeven 

       Voor ons persoonlijk en als kerk: 

• dat we vergevingsgezind zullen zijn als anderen fouten maken of niet fijngevoelig zijn 

• dat we niet vast zullen houden aan wat ons in het verleden is aangedaan 

Zondag 20 juni – Genadig 
2 Kronieken 30:9b 
De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden. 
Laten we danken: 

• voor de genade en liefde van God 

• dat Hij zich nooit omkeert (zich afwendt)  als wij naar Hem toekomen 
Laten we bidden: 

• voor hen die gebukt gaan onder schaamte en schuld, dat ze door ons heen Gods genade mogen gaan 
zien 

• voor hen die nog onder de wet leven en daar onder gebukt gaan 

• voor kerken waar oordeel gepreekt wordt en mensen de genade van God nog niet hebben ontmoet 

• voor gastvrije kerken vol van de liefdevolle genade van God 

 

  



 

Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 21 juni - Vredevorst 
Laten we danken: 

• voor Jezus, onze Vredevorst 

• dat alleen in Hem vrede te vinden is. 
Laten we bidden: 

• voor hen die geen vrede kennen, dat ze Jezus zullen ontmoeten 

• voor landen in de wereld waar oorlog is en geweld; vraag God voor welk land je mag bidden 

• voor hen die uitgezonden zijn specifiek voor Ilja als zendelinge van de maand 

• dat God ons vandaag iemand op ons hart legt om vrede te brengen 

Dinsdag 22 juni – Beloner 
Hebreeën 11:6 
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij 
bestaat, en wie hem zoekt zal door Hem worden beloond. 
Laten we danken: 

• dat ons geloof in staat is God vreugde te geven 

• dat we tot God mogen naderen 

• dat God beloont wie Hem zoekt 
Laten we bidden: 

• en ons afvragen of wij altijd bidden in geloof 

• en Hem zoeken voor onze persoonlijke noden of voor familie en vrienden 

• voor meer mensen die God gaan zoeken zodat Hij ons kan belonen 

• voor een cultuur van gebed in onze kerk 

Woensdag 23 juni - Zorgzaam 
Mattheüs 6:26 
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie 
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 
Laten we danken: 

• dat we voor God meer waard zijn dan de vogels in de lucht 

• dat Hij de vogels voedt, dus ook ons 

• voor Zijn liefdevolle zorg voor ons 
Laten we bidden: 

• voor landen waar een ernstig tekort aan voedsel is, dat God zijn voorraadschuren gaat openen 

• voor landen waar wel voldoende voedsel is, maar de regering corrupt zodat het niet bij de bevolking 
komt 

• voor hen die werken in de zorg; dat ze bij mogen komen van de extreem stressvolle coronaperiode 



Donderdag 24 juni - Opvoeder 
Deuteronomium 8:5 
Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 
Laten we danken: 

• dat God ons opvoedt zoals een vader zijn kind 

• dat God ons opvoedt  omdat Hij ons liefheeft 

• dat we dat mogen beseffen ook als het wel eens zeer doet 
Laten we bidden: 

• voor de jonge gezinnen in onze omgeving die het zwaar hebben 

• voor ouders met kinderen die extra zorg nodig hebben; dat God ze wijsheid  en kracht geeft 

• voor leerkrachten die veel uren met de kinderen doorbrengen en daardoor ook een opvoedtaak 
hebben 

• voor meer ‘vaders’ in de kerk, die de jongere generatie bij de hand kunnen nemen om hen op te 
voeden en te versterken 

Vrijdag 25 juni - Beschermer 
Psalm 146:9 
De HEER beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt hij, 
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. 
Laten we danken: 

• dat de Heer de vreemdelingen (b.v. asielzoekers) beschermt 

• dat Hij wezen en weduwen ondersteunt 

• dat Hij niet uit het oog verliest wie Zijn hulp nodig heeft 
Laten we bidden: 

• voor de wezen en weduwen die je kent 

• voor mensen die huis en haard hebben verlaten en vreemdelingen zijn in een vreemd land 

• voor de asielzoekers in ons land, die soms al heel lang wachten op behandeling van hun zaak, dat er 
duidelijkheid gaat komen 

• dat de kerk vreemdelingen gastvrij zal onthalen  

Zaterdag 26 juni – Alles is mogelijk 
Marcus 14:36 
Hij zei: ‘ Abba , Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik 
wil, maar wat u wilt.’ 
Laten we danken: 

• dat we God ‘Abba’ mogen noemen 

• dat voor Hem ALLES mogelijk is 

• dat Hij beter dan wie ook weet wat goed voor ons is. 
Laten we bidden: 

▪ dat we door Jezus de Vader steeds beter zullen leren kennen en Zijn liefde door zullen geven 

• voor alles wat onmogelijk lijkt; denk groot en dan nog ietsje groter 

• voor de bereidheid om onze eigen ideeën prijs te geven als dat de zaak van Gods Koninkrijk dient 

Zondag 27 juni – In het verborgenen 
Mattheüs 6:17-18 
Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het 
vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 
belonen. 
Laten we danken: 

• dat Vader ons ziet in ons verborgen hoekje 

• dat Vader ons beloont als we iets doen voor Hem 
Laten we bidden: 

• voor mensen die dat verborgen plekje bij Hem niet kennen, dat ze het mogen ontdekken 

• dat we zullen leren dat ‘Alleen Jezus’ ook echt tijd apart zetten voor Hem betekent 

• dat we dat niet zullen doen om anderen te laten zien hoe geestelijk we zijn, maar puur en 
alleen voor Hem 

 


