
Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 23 augustus 
Laten we danken: 

• voor vrede om in te slapen 

• voor een veilig en vertrouwd Huis waar we mogen wonen  
Laten we bidden: 

• voor hen die geen veilig huis hebben om in te wonen; dat ze God mogen ontmoeten 

• voor hen die geen vrede kennen doordat ze b.v. in oorlogsgebied wonen; dat ze de vredevorst zullen 
leren kennen 

Dinsdag 24 augustus  
Psalm 1:1-3 
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters 
niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
Laten we danken: 

• dat we vreugde vinden als we ons verdiepen in Zijn Woord 

• voor de belofte dat we mogen zijn als een plant aan waterstromen 

• dat we vrucht mogen dragen en niet hoeven verdorren 

• dat alles wat we doen tot bloei komt 
Laten we bidden: 

• dat de kinderen van God niet mee zullen doen met zondaars en niet bij spotters aan tafel zullen gaan 

• dat we zullen beseffen dat we niet met één been in de wereld kunnen leven en met het ander in het 
Koninkrijk van God 

Woensdag 25 augustus  
Psalm 3:4-5 
U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. 
Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg 
Laten we danken: 

• dat de Heer een schild rondom ons is 

• dat Hij ons staande houdt 

• dat we tot de Heer om hulp mogen roepen 

• dat Hij antwoord geeft, vanaf zijn heilige berg 
Laten we bidden: 

• voor hen die zich onveilig voelen of in onveilige situaties leven, b.v. vrouwen en kinderen in situaties 
met huiselijk geweld; dat God een schild rondom hen zal zijn 

• dat veel meer mensen gaan roepen om hulp tot God zodat Hij kan antwoorden 



Donderdag 26 augustus  
Psalm 5: 12-13 
Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, 
wie uw naam beminnen juichen u toe! 
U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. 
Laten we danken: 

• dat er vreugde is voor wie bij Hem schuilen 

• dat we blij kunnen zijn omdat Hij ons beschermt 

• dat de Heer de rechtvaardigen zegent 

• dat Zijn genade als een beschuttend schild is 
Laten we bidden: 

• voor veel meer huizen waar mensen kunnen ‘schuilen’, waar de bewoners God als hun schuilplaats 
kennen 

• voor veel meer christelijke pleeggezinnen die een veilige haven kunnen zijn voor kinderen die in de 
knel zitten of thuis niet meer welkom zijn  

Vrijdag 27 augustus 
Psalm 7:11 
God is het schild dat mij beschermt, hij bevrijdt de oprechten van hart. 
Laten we danken: 

• dat God een schild is dat ons beschermd 

• dat Hij de oprechten van hart bevrijdt 
Laten we bidden: 

• voor oprechtheid onder Gods kinderen 

• dat God Zijn licht zal laten schijnen op alles wat niet oprecht is; in onszelf, onze kerk en in ons land 

• voor de christelijke politici; dat degenen die oprecht zijn hun rug recht zullen houden 

Zaterdag 28 augustus  
Psalm 9:10-11 
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. 
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. 
Laten we danken: 

• dat de Heer een burcht is voor de verdrukte 

• dat Hij een burcht is in tijden van nood 

• dat wie Zijn naam kent, op Hem kan vertrouwen 

• dat Hij niet verlaat wie Hem zoekt 
Laten we bidden: 

• voor hen die verdrukt worden in deze wereld; denk b.v. aan de christenen in Afghanistan; bid dat God 
een sterke burcht voor ze zal zijn 

• voor hen die het moeilijk vinden om God te vertrouwen, omdat hun vertrouwen keer op keer is 
beschaamd; bid Gods naam over ze uit 

• voor hen die zich verlaten voelen; dat ze hun thuis vinden in God. Ken je iemand? 

Zondag 29 augustus 
Psalm 10:14 
Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. 
Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. 
Laten we danken: 

• dat God onze pijn en ons verdriet kent en weegt in Zijn hand 

• dat weerloze mensen op hem kunnen vertrouwen 

• en dat Hij helpt 
Laten we bidden: 

• voor hen die door pijn en verdriet gaan; dat ze getroost zullen worden in de wetenschap dat God het 
ziet en weegt in zijn hand. Vraag of God je iemand in gedachten geeft om voor te bidden 

• voor de wezen; denk b.v. aan de kinderen waar Cor en Grace voor zorgen 

• voor degenen die in verpleeghuizen liggen en weerloos zijn; dat ze ondanks alles hun vertrouwen op 
God zullen stellen 

 

 



Dank- en gebedspunten voor elke dag 

 
Maandag 30 augustus 
Laten we danken: 

• en juichen om Zijn liefde voor hen die op Hem vertrouwen 

• voor de redding die Hij brengt 

• en zingen omdat Hij mij heeft geholpen (of ZAL helpen) 
Laten we bidden: 

• voor hen die nog niet kunnen juichen om hun redding omdat ze Jezus nog nooit hebben ontmoet 

• voor hen die op de meest onmogelijke plekken proberen mensen te bereiken met het evangelie; 
denk ook aan onze zendelingen 

• voor meer arbeiders in de oogst zodat niemand verloren gaat die Jezus op het oog heeft 

• voor meer getuigenissen; het helpt om anderen te horen vertellen hoe God hen heeft geholpen 

Dinsdag 31 augustus 
Psalm 10:17 
U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met aandacht, 
Laten we danken: 

• dat God de wensen van NEDERIGEN verhoort 

• dat God de nederigen bemoedigt 

• dat Hij met aandacht luistert 
Laten we bidden: 

• voor hen die wanhopig op zoek zijn naar een luisterend oor; dat de kerk de oren van Jezus zal zijn 

• dat de kerk van Jezus niet na zal laten te verwijzen naar degene die altijd met aandacht luistert: 
Jezus 

• voor hen die in opstand leven tegen God en nog niet door hebben dat God luistert naar de nederigen 

Woensdag 1 september  
Psalm 12:7 
De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe. 
Laten we danken: 

• voor het Woord van God dat zuiver is als zilver 

• en zevenmaal gelouterd is; door en door betrouwbaar 
Laten we bidden: 

• dat het Woord van God zuiver en recht gebracht zal worden in alle kerken 

• dat het zuivere woord van God een zuiverend werk in onze harten zal doen waardoor we meer op 
Jezus gaan lijken 

• voor terugkeer naar het woord van God als basis voor onze samenleving 

• voor terugkeer van Gods woord in de politiek; bid voor de christen politici, dat ze Gods woorden 
zullen spreken en geen water in de wijn zullen doen 



Donderdag 2 september 
Psalm 16:1-2 
Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ 
Laten we danken: 

• dat we ten allen tijde mogen schuilen bij God 

• en tegen Hem zeggen: U bent mijn geluk, niemand gaat U te boven 
Laten we bidden: 

• voor meer schuilplaatsen; huizen, gezinnen waar het veilig is en mensen Jezus kunnen ontmoeten 

• voor vaders en moeders in de Heer, die de jongere generatie kunnen ondersteunen en meenemen 
naar Jezus 

• voor een veilige Kerk, waar liefde woont en iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is 

• en God vragen ons te laten zien als we ons geluk toch bij iets of iemand anders zoeken 

Vrijdag 3 september 
Psalm 16:7-8 
Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
Laten we danken: 

• dat God ons inzicht geeft 

• dat Hij tot ons geweten spreekt, ook in de nacht 

• dat als we Hem steeds voor ogen houden, niet zullen wankelen 
Laten we bidden: 

• om wijsheid en inzicht voor de dingen die ons bezig houden 

• voor Gods spreken in de nacht; dat Hij ons bezoekt met dromen en visioenen 

• voor sterke, onwankelbare christenen die degenen die wankelen kunnen ondersteunen 

• voor hen die (nog) niet vragen naar Gods wegen; dat God ze op een punt brengt dat ze het uit gaan 
roepen naar Hem 

Zaterdag 4 september 
Psalm 16:11 
U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
Laten we danken: 

• dat God ons de weg naar het leven wijst, niemand anders 

• dat er overvloedige vreugde is in Zijn nabijheid 

• voor de lieflijke plek aan zijn zijde, ook voor mij 
Laten we bidden: 

• dat we als kerk zullen leren elke keer als we samen komen Zijn nabijheid te zoeken 

• dat we de overvloedige vreugde die daaruit voortvloeit zullen vieren 

• dat de wereld zal zien dat er geen beter leven is dan een leven dicht bij Hem 

• en aan zijn zijde wandelen zodat Hij ons elke moment van de dag kan laten zien waar en voor  wie 
we nog meer voor mogen bidden 

Zondag 5 september 
Psalm 18:2-3 
Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, 
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. 
Laten we danken: 

• en onze liefde naar Hem uitspreken; Hij is onze sterkte en nog veel meer 

• dat we altijd bij Hem mogen schuilen 

• voor bescherming omdat Hij het schild rondom ons is. 
Laten we bidden 

• voor al onze geliefden die Jezus nog niet kennen; dat ze hun sterkte in God mogen vinden  

• voor hen die in het nauw zitten; dat God ze zal redden. Ken je ze? 

• voor degenen die gevangen zitten in een destructieve manier van leven; dat God ze bevrijdt 

 
 


