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“Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken
voor alle mensen, voor koningen en alle andere
gezagsdragers…”.
(1 Tim. 2:1-2)

GEBEDSONDERWERPEN
ZONDAG 19 MEI
1. Bid dat christenen hun opdracht om voor de overheid te bidden (1 Tim. 2:1-2) ernstiger en
trouwer mogen uitvoeren (we kunnen beter voor hen bidden dan over hen klagen).
2. Bid voor een sterker bewustwording van de verantwoordelijkheid die God ons geeft voor ons
land om zoutend zout te zijn (Matt. 5:13): dat we vaker onze stem zullen laten horen, politici en
leidinggevenden aanspreken of aanschrijven…
3. Bid voor ‘moderne Daniëls’: christenen die de zalving
“Hij zet koningen af en stelt
en de wijsheid zullen hebben om zich in de politiek te
koningen aan, Hij geeft de
engageren, en daar hun licht te laten schijnen (Matt.
wijsheid aan wijzen” (Daniël
5:16). Dat God zijn ‘verborgen dienaren’ op het juiste
2:21)
ogenblik op de juiste plaats brengt.

MAANDAG 20 MEI
4. Bid voor christen/gelovige politici die je kent, voor Gods bescherming en vrede in hun gezin,
voor goddelijke wijsheid in moeilijke dossiers (Spreuken 8:16). Bid voor christelijke initiatieven in
de politiek: dat hun stem mag doordringen in de media.
5. Bid dat mensen met christelijke/gezonde waarden en normen zullen verkozen worden, in alle
partijen, en de moed zullen hebben daar openlijk voor uit te komen (Matt. 10:32). Voor sterke
profetische stemmen die een dam zullen kunnen opwerpen tegen de roep om absolute vrijheid
waardoor alles wat heilig is omvergehaald wordt.
6. Bid dat er een nieuwe openheid komt om God te betrekken in politiek; dat humanisme en
secularisme niet de ‘dominerende ideologie’ zullen zijn; dat het taboe (van scheiding tussen
privé-geloof en politiek) mag doorbroken worden.

DINSDAG 21 MEI
7. Dat overheden de kerken positief zullen waarderen en actief betrekken in het beleid: dat de
stemmen die religie willen terugdringen naar de privésfeer en bijv. het godsdienstonderwijs
willen afschaffen, een halt toegeroepen worden.

8. Bid dat de verkozenen hun voorbeeldfunctie van een transparant en corruptievrij bestuur
zullen vervullen: dat waarheid en rechtvaardigheid
bovenaan mogen staan, en het belang van de
“Laat liever het recht
bevolking zal primeren boven eigen belangen,
stromen als water, en de
belangen van partijen of lobbygroepen.
gerechtigheid als een altijd
9. Bid dat de overheden het kwaad, misdaad en terreur
voortvloeiende beek!”
efficiënt zullen bestrijden en in staat zullen zijn vrede,
(Amos 5:24)
veiligheid en orde te handhaven (Rom. 13:1-4).

WOENSDAG 22 MEI
10. Bid voor een bestuur dat het gehele welzijn van mensen op het oog heeft en niet alleen de
materiële welvaart: dat de levenskwaliteit (bijv. het gezin en menselijke warmte) niet zal
geofferd worden op het altaar van de economie (‘Mammon’, ‘steeds meer’). Dat politici zullen
beseffen dat ze ook een beetje vader en moeder zijn voor hun bevolking, niet alleen financiële
managers. Dat de mens niet van brood alleen (‘jobs, jobs, jobs’) leeft (Matt. 4:4), maar ook
geestelijke behoeften heeft.
11. Bid voor een beleid dat sociaal is en de zwakke groepen in de maatschappij beschermt:
kinderen, alleenstaande moeders, vluchtelingen, gehandicapten, bejaarden… Dat alle
bevolkingsgroepen rechtmatige aandacht zullen krijgen.
12. Bid voor een rechtvaardig en evenwichtig migratiebeleid in ons land en in de EU: dat we ons
enerzijds niet zullen afsluiten in een collectief egoïsme of ons angst laten aanpraten door
extreemrechtse groepen, maar bijbelse gastvrijheid betonen tegenover vreemdelingen (Lev.
19:33-34); en dat anderzijds misbruiken ontmaskerd worden en mensenhandel aangepakt.

DONDERDAG 23 MEI
13. Bid dat in ons democratisch land de media
een eerlijke berichtgeving brengen en dat
alles wat achtergehouden wordt en
onrechtvaardig is aan het licht zal gebracht
worden. Bid voor het aanzwengelen van het
waarden- en normendebat.
14. Bid dat er meer christenen in de mediawereld zullen terechtkomen, en dat diegenen die er
reeds aanwezig zijn niet zullen bezwijken onder de commerciële druk om de morele normen
altijd maar te verlagen en altijd oppervlakkiger te worden.
15. Bid dat God de politieke partijen grondig schudt, dat mensen eruit zullen vallen die te licht
bevonden worden; dat de verborgen agenda’s en plannen van geheime groepen achter de
schermen (o.a. vrijmetselarij) openbaar zullen worden en verijdeld worden (Psalm 33:10). Bid
dat ‘de juiste mensen’ verkozen zullen worden, en in de regeringsvorming achteraf de juisten
een portefeuille krijgen.

VRIJDAG 24 MEI
16. Bid voor een gezinsvriendelijk beleid dat huwelijken en gezinnen ondersteunt en positief
waardeert (kindvriendelijke infrastructuur, onthaal, premies, enz.). Voor meer mogelijkheden tot
onthaasting en betere combinatie van gezin en werk.
17. Bid voor het gezinsbeleid van de EU: dat de ‘gender beweging’ haar LGBTQ-gedachtengoed
niet verder zal kunnen opdringen, bijv. in seksueel onderricht op school, en dat de christelijke
visie op huwelijk, seksualiteit en gezin luider zal klinken.
18. Bid dat in alle debatten rond ethische levenskwesties de waardigheid van het leven absoluut
mag primeren, bijv. rond (uitbreiding van) euthanasie, draagmoederschap, anonimiteit van
donorcellen, genetische manipulatie.

ZATERDAG 25 MEI
19. Bid voor een communautaire vrede in België: voor een gezonde en billijke verhouding tussen
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dat het debat niet gepolariseerd wordt of geïnspireerd door
direct politiek voordeel, maar door wat goed is voor het volk. Dat ons nationaal devies
‘Eendracht maakt macht’ een realiteit mag worden, en een voorbeeld voor vele andere volken.

20. Bid voor het internationaal beleid van de EU: voor wijsheid om te bemiddelen of te verzoenen
in conflict- en oorlogsgebieden. Bid voor vrijgevige ontwikkelingshulp (0,7%!). Voor Gods
wijsheid in het complexe brexit-dossier. En dat duidelijk zal worden welke koers de EU zelf moet
uitgaan.
21. Bid voor een rechtvaardige houding en vredestichtende rol ten opzichte van het Midden Oosten
(Israël en Palestina); dat de EU niet eenzijdig partij zal kiezen, het steeds meer opkomende
antisemitisme zal bestrijden en het Joodse volk niet in de steek zal laten.

ZONDAG 26 MEI
22. Bid dat de overheid onze jeugd zal beschermen tegen de ongebreidelde stroom van immoraliteit
en occultisme die op hen afkomt en hen overspoelt.
23. Bid dat mensen zich terdege informeren over de standpunten van degenen die ze moeten kiezen
en dus een bewustere keuze maken: dat ze met onderscheidingsvermogen zullen stemmen,
niet omwille van kortzichtig eigenbelang, vriendjespolitiek, opgezweept door emoties, valse
beloften, grootspraak of onderwerpen die ‘het goed doen’.
24. Bid dat Jezus doorheen deze verkiezingen meer zijn
“Bidden voor politiek is…
rechtmatige plaats krijgt in ons land, dat zijn naam
je lange arm (tot God)
opnieuw zal geheiligd worden, zijn koninkrijk meer mag
maximaal gebruiken!”
doordringen, en zijn wil zal geschieden (Matt. 6:10).

“Want van U is het koninkrijk, de
kracht en de heerlijkheid, tot in
eeuwigheid!”
(Matt. 6:13)

