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Stadsbestuur: burgemeester, stadssecretaris, schepenen en gemeenteraadsleden, 
administratie, ambtenaren, adviesraden (cultuurraad, jeugdraad, sportraad, seniorenraad…), 
OCMW…: voor rechtvaardigheid, transparantie, een dienende houding; dat God de juiste 
mensen op de juiste plaatsen zal aanstellen 
 
Media: regionale kranten en bladen, lokale TV-stations, vrije radio's; voor journalisten die 
goed nieuws zullen brengen; dat Gods woorden en daden de media mogen halen; tegen 
onreinheid en verdraaide berichtgeving in de media 
 
Rechtspraak: politie, rijkswacht, rechtbank: voor eerlijkheid, veiligheid, effectieve aanpak 
van criminaliteit 
 
Familieleven: voor sterke huwelijken (tegen echtscheiding, porno, prostitutie, rosse 
buurten), voor gezonde ouder-kind-relaties, goede kinderopvangcentra, centra voor 
gezinsbegeleiding en geestelijke gezondheidszorg (dat ze inderdaad “goede” raad zullen 
geven) 
 
Onderwijs: scholen (kleuter-, basis-, secundaire, hogere scholen, universiteiten), leerlingen, 
leerkrachten, directies, schoolraden…: bid voor positieve invloeden, positieve mensen op 
sleutelplaatsen; bid voor jeugdclubs, jeugdverenigingen, jeugdcafé’s rond de scholen 
 
Medische sector: ziekenhuizen, bejaardencentra, weeshuizen: dat de zwakken in de 
samenleving extra liefde en zorg krijgen; voor de sociale dienstverlening 
 
Economie: handelaars, vrije beroepen, bedrijven, industrie…: bid voor goede 
werkgelegenheid, welvaart, sociale vrede, rechtvaardigheid, eerlijkheid, menselijke 
werkgevers, goede werksfeer 
 
Diensten: openbaar vervoer (trein, tram, bus), electriciteits-, water-, gas-, 
kabelvoorzieningen, telecommunicatie, ministeries, belastingdiensten, brandweer 
 
Bevolkingsgroepen: etnische minderheden, migranten, vierde wereldbuurten, politieke 
vluchtelingen, illegalen, asielcentra; dat er een opening komt in hun vaak gesloten wereld; 
dat er een  huisgroep of gemeente mag ontstaan in elk van die groepen; tegen racisme 
 
Kunsten: muziekschool, muziekwereld, academie, creatieve wereld, toneelgezelschappen, 
jeugdateliers, culturele verenigingen, culturele centra, tentoonstellingen: dat ook in deze 
wereld de beste talenten God zullen eren en grootmaken door schoonheid te creëren (in de 
kunstwereld is over het algemeen veel openheid voor het “alternatieve”) 
 
Geografie: (afhankelijk van de streek): is het vlak of bergachtig, landbouw of industrie, 
toeristisch, gelegen aan een rivier of aan de zee (haven), of centraal in het land; hoofdstad 
van een provincie; speciale monumenten, een kazerne…; ga bidden bij die concrete 
plaatsen, ter plekke zelf 
 
Geschiedenis: bid rond concrete historische gebeurtenissen of plaatsen in of rond de stad, 
die invloed kunnen hebben tot op heden (positieve of negatieve: oorlogen, veldslagen, 
wreedheden, verdragen, bevrijdingen…) 
 
Politiek: welk stadsbestuur is er? Welke politieke partijen zijn sterk? Welke leidende politici 
zijn er? Bid voor politici die je kent, voor eerlijkheid, openheid, transparantie, dienende 
houding 
 
Gods familie van gemeenten: Jezus heeft slechts één Lichaam, één Bruid: dé kerk in een 
bepaalde stad bestaat uit alle christenen van die stad: bid dat alle christenen bereid zijn hun 
muren naar beneden te laten en elkaar op te zoeken om te bidden en verantwoordelijkheid te 
nemen voor het gezamenlijke christelijke getuigenis naar die stad toe; bid actief Gods zegen 
voor die andere kerken 

 
 


