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EAV- Gebedsmaand
Samenstelling: Guy Cauwels

Oktober 
is bij de 
EAV 
Gebedsmaand

Dit jaar nemen de 
verschillende partners van het 
Gebedsplatform Vlaanderen 
(de ‘werkgroep gebed’ van 
de Evangelische Alliantie 
Vlaanderen) elk een aspect 
van het thema – Kinderen van 
de Vader – voor hun rekening. 
Voor elke week van oktober is 
er een bijdrage met een vaste 
regelmaat: belijden, danken 
en bidden. Ook worden er 
suggesties gegeven voor 
het zingen van liederen – in 
de persoonlijke gebedstijd 
of tijdens een gezamenlijke 
gebedsactiviteit.

Tegelijk vindt u in het midden 
van deze ‘gebedsbrief’ ook een 
maandplanner met een kort 
gebed voor elke dag.
U kunt dus, meer dan ooit, zelf 
kiezen hoe u deze gebedsbrief 
gebruikt. We wensen u heel 
veel contact met God deze 
maand.

meer informatie: 
sAmen@EAVlaanderen.be

Week 1:  U bent allen kinderen van God – bijdrage van Jelle Rijkeboer
Jelle werkt voor Gave Veste en coördineert binnen de Evangelische Alliantie het 
Platform Geloofsvervolging (Gave Veste, Open Doors Vlaanderen, Hulp aan de 
Verdrukte Kerk, OMF België, De 4e Musketier). Deze organisaties hebben allemaal 
ook een eigen gebedswerking. Het Platform Geloofsvervolging wil de christenen in 
Vlaanderen sensibiliseren voor de problematiek van geloofsvervolging wereldwijd en 
wil mogelijkheden aanreiken om rond dit thema concreet actie te ondernemen.

Week 2: Echte verandering – bijdrage van Ignace Demaerel
Ignace is leider van het Gebedsnetwerk (werkgroep gebed van de VVP) dat in 1989 
werd opgericht. Het Gebedsnetwerk.be is een netwerk van mensen die bidden voor 
België. We willen graag gebed mobiliseren en stimuleren, bidders verzamelen en 
toerusten, onderwijs hierover verspreiden en gebedsacties coördineren, en dit alles 
in samenwerking met andere gebedsinitiatieven. Alle info op www.gebedsnetwerk.be 
of via gebedsnetwerk@scarlet.be.

Week 3: Groeien en ingepast worden in de gemeente – bijdrage van Eddy 
Delameillieure
Eddy en Chris hebben een gebedshuis in het centrum van Gent. 

Week 4: Kinderen horen erbij – bijdrage van Guy Cauwels
Guy heeft een gebedsbediening bij ViaNova
(de vroegere Belgische Evangelische Zending, BEZ )
www.vianova.be

Week 5: Stap je mee in Gods atelier – bijdrage van David Delameillieure 
David geeft leiding aan Mahabba, een gebedsbeweging met als doel elke christen 
in België te motiveren en mobiliseren hun moslimnaaste lief te hebben. Mahabba 
brengt christenen van verschillende culturele en kerkelijke achtergronden samen om 
in eenheid te bidden voor moslims in hun omgeving. 
Het is een initiatief van Gave Veste.  
Meer info op www.mahabba.be

Kinderen van de VADER

De thema’s op een rijtje:
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Galaten 3:26 “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.”
We zijn allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Ik zou er aan willen toevoegen: we zijn allen 
gelijkwaardige kinderen van God. Of we nu uit Vlaanderen, Pakistan, Nederland, Eritrea, Thailand, Wallonië, Venezuela of 
Afghanistan komen…  Misschien klinken die landen veraf, maar weet dat we op die Dag  samen met hen voor Zijn Troon 
staan!

Opwekkingslied 776: Wij de verlosten van de Heer    *   Opwekkingslied 52: Gij zijt waardig

U bent allen kinderen van God
Week 1
1 tot 5 oktober
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Mattheüs 19:29 “En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten 
hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven 
beërven.”
Wij, hier veilig in het Westen, als we zien op onze welvaart, kunnen denken dat we hier het 
‘honderdvoudige’ aan zegen ontvangen… Maar is dat wel zo? Jezus stelt nu juist dat zij die 
huizen, broers, zussen, ouders en kinderen hebben verlaten omwille van Zijn Naam, het 
‘honderdvoudige’ ontvangen! Veel broers en zussen die met vervolging te maken hebben, 
verlaten dikwijls familie en bezit omwille van Zijn naam. 
Deze vervolgde christenen wonen ook in onze straten, buurten, dorpen en steden. Ze zijn 
gevlucht uit landen waar we misschien al jaren voor hebben gebeden. En wat te denken 
van onze broers en zussen die hier worden vervolgd omdat ze in België tot geloof komen? 
Hoe dan ook, ze zijn een zegen voor ons. Ze hebben ons vanuit hun ervaring en vanuit hun 
beproefde geloofsleven veel te leren. Maar de grote vraag: zien we die zegen? Staan we 
open om te ontvangen van mensen die we vaak vanuit een ‘gevers-perspectief’ zien als 
‘slachtoffer’? 

BELIJDEN & VERGEVING VRAGEN 
We vragen U om vergeving voor al die momenten dat we zwegen toen ons gevraagd werd rekenschap te geven van de 
Hoop die in ons is. We belijden dat we deel zijn van het éne Lichaam waar de Heere Jezus het Hoofd van is. We belijden 
dat alle leden van het Lichaam, van welke stam, taal, volk of natie dan ook, gelijkwaardig zijn. We vragen U om vergeving 
voor al die keren dat we ons verheven hebben gevoeld boven anderen. 

DANKEN 
We danken U voor het geloof en de kracht die U geeft aan al die broeders en zusters die vervolgd worden omwille van 
Uw Naam. We danken dat U, Uw Lichaam in België versterkt met de komst van broeders en zusters uit alle delen van de 
wereld. We danken U dat U België zegent met vurige christenen die hier komen als vluchtelingen, studenten of zakenlui. 

BIDDEN
We willen U vragen om kracht, moed, geloof en vrijmoedigheid om stand te houden en te getuigen van Uw Naam. We 
bidden dit voor de vervolgde kerk wereldwijd, en voor ons persoonlijk in België. We willen U vragen om open te staan voor 
de zegen die U geeft doorheen vervolgde christenen. Als we gegrepen worden door het leed dat we zien in de wereld om 
ons heen, als we terneergeslagen zijn door het onrecht om ons heen, dan bidden we: Heer, geef ons Hoop. Heer, geef 
ons Hoop om verder te gaan en geef ons moed om te doen wat U onze handen geeft om te doen. In dit alles bidden wij 
tezamen: Maranatha!

Opwekkingslied 805: Maak ons hart onrustig   *   Opwekkingslied 404: Laat de vlam weer branden



Er zijn twee soorten kinderen. Zij die hun lessen leren op een harde manier door 
alles zelf uit te proberen en telkens met hun kop tegen de muur te lopen. En zij die 
gewoon luisteren naar de wijze raad van hun ouders en veel onnodige miserie 
vermijden. Onze wereld schildert ‘rebels’ af als ‘cool en stoer’, en ‘gehoorzaam’ 
als ‘flauw, slap, karakterloos’. In Gods Koninkrijk is gehoorzaamheid juist een 
deugd, een stap van geloof en wijsheid. Een gehoorzaam kind moet bijna nooit 
bestraft worden.
Pasgeboren kinderen smachten naar de moedermelk (of de papfles). Als het 
niet snel genoeg komt, schreeuwen ze hun longen uit hun lijfje. Ze kunnen 
gewoon niet zonder: hun leven hangt ervan af. Het is een absolute, primaire 
behoefte. Een kind dat geen honger heeft, is ziek. Is het met onze honger 
naar Gods Woord even fel, heftig, primair en gepassioneerd? Ons (geestelijk) 
leven hangt er van af. Als we onze geest er niet mee voeden, zullen we snel 
verzwakken en krachteloze christenen worden.
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Echte verandering
1 Petrus 1:14 “Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw 
onwetendheid waren.”  1 Petrus 2:2 “En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, 
opdat u daardoor mag opgroeien tot zaligheid.”

De apostel Petrus roept ons op om ons ook zo te gedragen. Want dit is niet zo evident. We 
zijn namelijk op zeker ogenblik door God geadopteerd in zijn wereldwijde gezin. Maar elk 
adoptiekind draagt de rugzak van zijn oude leven en legt die niet zomaar af. God moet ons 
in zoveel zaken heropvoeden en dat vraagt dagelijks keuzes van onze kant om te kiezen voor 
Gods betere wegen. De zuigkracht van de wereld is constant aanwezig om ons te doen hervallen 
eigenzinnigheid, koppigheid en zelfgerichtheid. Te vaak prefereren we het oude vertrouwde dat 
geen leven voortbrengt.

BELIJDEN & VERGEVING VRAGEN
Vergeef ons de vele keren dat we ongehoorzaam of eigenzinnig waren, dat we dachten dat we het beter wisten dan 
U. Dat we de oude patronen van de wereld (het vlees) verkozen boven die van Uw koninkrijk. En voor ons gebrek aan 
geestelijke honger, aan passie voor U en Uw Woord, onze lauwheid in gebed.

Opwekkingslied 136: Abba, Vader, U alleen.

DANKEN
Voor de vele privileges die we als zijn kinderen hebben: dat Hij ons opvoedt met véél liefde en geduld, alleen 
maar om ons klaar te maken voor ons hemelse koningschap. Dat Hij ons voedt, verzorgt en koestert, en ons het 
allerbeste geestelijke voedsel geeft: zijn Woord. Dat Hij ons van binnenuit verandert door ons een nieuw hart en een 
nieuwe geest te geven (Ezechiël 36:26).

Opwekkingslied 804: Good, good Father

Week 2
6 tot 12 oktober

BIDDEN
Dat we écht veranderen. Dat we tegenover de wereld werkelijk het hart van de Vader mogen weerspiegelen en wij 
als een leesbare brief van Christus zijn. Dat we écht anders zullen zijn dan de wereld. Dat we leren bidden als échte 
kinderen: eenvoudig, recht uit het hart, zonder moeilijke woorden, vrijmoedig, vol vertrouwen dat onze hemelse 
Vader alles hoort en alles kan. Voor een diepe honger naar God, een passie voor gebed. Dat het een vreugde mag 
zijn om in gebed bij de Vader te komen. Dat gebed het toppunt van de dag wordt, een herbronning en verfrissing.

Opwekkingslied 689: Spreek, o Heer



01 We vragen U  
om vergeving voor al die momenten dat we zwegen toen ons gevraagd werd rekenschap te geven van de 
Hoop die in ons is.

02 We danken dat U,  
Uw Lichaam in België versterkt met de komst van broeders en zusters uit alle delen van de wereld.

03 We willen U vragen om kracht,  
moed, geloof en vrijmoedigheid om stand te houden en te getuigen van Uw Naam.

04 We bidden dit  
voor de vervolgde kerk wereldwijd, en voor ons persoonlijk in België. We willen U vragen om open te staan 
voor de zegen die U geeft doorheen vervolgde christenen.

05 We vragen U  
om vergeving voor al die keren dat we ons verheven hebben gevoeld boven mensen van een andere stam, 
taal, volk of natie.

06 dat God ons 
in de diepte verandert: dat we in de wereld echt het ‘hart van de Vader’ mogen weerspiegelen als een leesbare 
brief van Christus.

07 Dat we zullen leren bidden  
als échte kinderen: eenvoudig, recht uit het hart, zonder moeilijke woorden, vrijmoedig, vol vertrouwen dat 
onze hemelse Vader alles hoort en alles kan.

08 Vergeef ons als we te weinig  
kinderlijk plezier vinden in U. En te weinig vreugde uitstralen. Vergeef ons als U niet zichtbaar bent in ons 
leven.

09 Dat we een ‘muur van gebed’  
kunnen optrekken rond ons land (Ez 22:30), als wachters op de muur zijn (Jes. 62:6) en de poorten sluiten 
voor duisternis en zonde.

10 Dat we Gods Woord  
meer zullen waarderen, eren, bestuderen en tot ons nemen (‘opeten’). Dat het ons geheel mag doordrenken 
en ons denken zal vernieuwen (Rom. 12:2).

11 Voor eenheid  
tussen christenen en kerken: dat onze focus zozeer op God alleen zal zijn, dat alle verschillen bijkomstig 
worden. Dat de wereld aan onze onderlinge liefde zal zien dat God in ons midden is.

12 Dat we ons steeds meer  
zullen richten op het enige noodzakelijke (Luk. 10:42): aan Jezus’ voeten zitten, God zoeken, Hem alleen 
behagen. Dat we niet opgeslorpt worden door tijdelijke zaken van de wereld.

13 Laten we Christus  
voorleven door gezonde relaties te bouwen en te onderhouden. Bid voor één of meerdere van jouw relaties en 
verwacht dat God deze zal verbeteren.

14 Anderen en jezelf vergeven.  
Vergiffenis ontvangen. Moeten er zaken recht getrokken worden tussen jou en God, jou en de leiders en/of 
leden in de kerk?

15 Bid voor steeds 
grotere verbondenheid en éénheid tussen de kerken van Christus in je stad, gemeente of regio.  
Hoe kan de onderlinge liefde toenemen?

Maandplanner 
kort gebed voor elke dag.
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16 Bid voor de vrede
‘die alle omstandigheden te boven gaat’ (Fil. 4:7) in jouw leven, jouw familie, jouw stad, jouw land en in de 
wereld.

17 Dank God voor zon- en feestdagen,  
voor rustdagen, voor (betaalde!) vakanties, voor tijden van ontspanning en ontstressen... en voor de Belgische 
sociale zekerheid en andere voorrechten!

18 ‘Vrijheid van godsdienst en meningsuiting’  
wordt minder en minder beschermd. Bid voor de vrije verkondiging en het vrije onderricht van Gods Woord in 
België en in Europa.

19 Vraag God op welke manier 
jij, als christen, jouw stad kan dienen? Hoe kan jij samen met  jouw kerk bijdragen aan een verandering ten 
goede van jouw buurt?

20 Vader vergeef ons  
dat we jongeren vaak in de weg staan. Vergeef ons dat we vaak vergeten om discipelen te maken van onze 
kinderen, jongeren en nieuw-gelovigen.

21 Dat we er alles aan doen  
om kinderen en jongeren de weg naar Jezus te wijzen, hen te steunen, te coachen, te discipelen. Dat we nooit 
iemand om zijn leeftijd uitsluiten.

22 Dank voor 10 000 redenen  
om blij te zijn om wie Jezus is, om wat Hij deed en doet in ons leven. Dat we een perfecte relatie mogen zien in 
God de Vader en Jezus de Zoon.

23 Vergeef ons als we te weinig  
kinderlijk plezier vinden in U. En te weinig vreugde uitstralen. Vergeef ons als U niet zichtbaar bent in ons leven.

24 Dat we eenvoudige christenen blijven 
naar Jezus’ voorbeeld. Dat we ons geloof, onze boodschap, ons leven mogen ontdoen van alle franjes, toeters 
en bellen. Jezus en die gekruisigd, punt.

25 Dat we niet simpel (kinderachtig) doen  
maar ons uitstrekken om in het verstand volwassen te worden zodat we antwoorden kunnen geven op de vragen 
en noden van deze tijd.

26 Bid dat we Jezus kunnen navolgen:  
een rotsvast kinderlijk geloof, een oerdegelijke kennis van Gods woord. Gods beeld zijn in doen en laten.

27 Vader, vernieuw ons denken  
zodat wij de lengte, de diepte en de brede van Uw liefde voor deze wereld mogen werkelijk begrijpen.

28 Vader, verzacht onze harten  
zodat wij Uw barmhartigheid mogen voelen voor de verlorenen.

29 Ik bid dat U mag heersen in mijn hart;  
onthul de leugens en afgoden die nog steeds ruimte krijgen in mijn hart.

30 Vader, ik bid voor de mensen die U niet kennen.  
Gebruik mij als Uw instrument om hen te helpen U volgen als Heer en Redder.

31 Kom met Uw Geest  
en vernieuw mijn gemeente. Geef nieuwe visie en passie voor Uw wereld zodat door de werking van onze 
kerkgemeenschappen en in de kracht van Uw Geest Uw Koninkrijk kome.

Maandplanner 
kort gebed voor elke dag.
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BELIJDEN
Groeien in genade (vers 12). God vraagt ons anderen te benaderen met medeleven en medelijden, met goedheid, 
nederigheid, vriendelijkheid, geduld en verdraagzaamheid. Vraag God om je te helpen dit in praktijk te brengen. 

Groeien in vergeving (vers 13). Vergiffenis geven en ontvangen is meestal een proces. Diepe wonden vergen herhaalde 
wilsbeslissingen van vergiffenis schenken en genezing ontvangen. Laat de heilige Geest je één zo’n situatie in gedachten 
brengen, bid voor de oplossing.

Opwekkingslied 436: Onze Vader

DANKEN
Groeien in danken (vers 15). “Dankt ten alle tijde!” De dagelijkse gewoonte van danken leidt toe een houding van 
dankbaarheid. Goed voor hart en ziel.

Opwekkingslied 616: Houd mij dicht bij U.

BIDDEN
Groeien in liefde (vers 14). In 2 Cor 6:11-13 pleit Paulus bij de Korinthiërs om hun harten voor hem te openen. Bid dat God 
uw hart ruimer maakt.

Groeien in vrede (vers 15). Hier is de uitdaging: elke dag, de hele dag, doorbrengen met onverstoorde vrede in je hart. 
Mogelijk? Voor God in jou wel. Vraag het Hem.

Groeien in wijsheid (vers 16). Salomo had het nodig. Ik heb het nodig. God onderwijst het ons in de Bijbel als we Hem 
daartoe de tijd en de kans geven. Bid dat je groeit in wijsheid.

Groeien in dienen (vers 16). We dienen God door aanbidding en gebed. We dienen Zijn kerk met onze gaven. We dienen 
Gods wereld met onze vaardigheden. Dat is alles tot Zijn eer. Of misschien toch niet helemaal? Bid dat je meer met God 
kunt samenwerken.

We zijn geroepen om Christus voor te leven. Onze familie, buren en collega’s kunnen Hem lichamelijk niet zien, maar ons 
wel! God is voortdurend aan het werk in jou en mij om Hem zichtbaar te maken. Prijs Hem in een tijd van aanbidding en 
toewijding.

Opwekkingslied 802: Hier is mijn hart, Heer

Omdat God u heeft uitgekozen, 
omdat u zijn heiligen bent en 
Hij u liefheeft, moet u zich kleden 
in innig medeleven, in goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedigheid en 
geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar 
als iemand een ander iets te verwijten heeft; 
zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook 
dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel 
uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de 
naam van de Here Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.  Kol 3:12-17

Groeien en  ingepast worden in de gemeente
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Week 3
13 tot 19 oktober



Kinderen horen erbij

Een joods verhaal zegt dat je van een kind 3 dingen kunt leren:
1. Het is vol vreugde zonder hiervoor een oorzaak te willen kennen
2. Het is altijd bezig
3. Wanneer het iets wil, weet het dit met kracht duidelijk te maken

BELIJDEN & VERGEVING VRAGEN
Vader vergeef ons onze volwassen gewichtigheid en drukdoenerij. We maken het soms zo moeilijk voor kinderen en 
jongeren om bij U te komen. In plaats van hen bij U te brengen, staan we ze  vaak in de weg.
Vergeef ons als we vergeten zijn om discipelen te maken. Om naast onze kinderen en jongeren te staan.
Vergeef ons als we te weinig kinderlijk plezier vinden in U. We schieten ook vaak tekort om met onze zorgen en 
bekommernissen en dankzegging bij U te komen.

Opwekkingslied 91: Jezus houdt van alle kinderen

DANKEN
Dat de weg naar Jezus kinderlijk eenvoudig is. Dat we tienduizenden redenen hebben om eenvoudigweg blij te zijn 
om wie Jezus is, om wat Hij deed en doet in ons leven. Dat Hij het kinderlijk eenvoudig heeft gemaakt voor ons om de 
relatie met God de Vader te herstellen. Dat we een perfecte Vader – Zoon relatie mogen zien in God de Vader en Jezus 
de Zoon.

Opwekkingslied 733: Tienduizend Redenen

BIDDEN
Dat we met plezier kinderen zullen ontvangen in Jezus’ naam. Dat we met alle leeftijden God mogen grootmaken. Dat 
we er alles aan doen om kinderen en jongeren de weg naar Jezus te wijzen, hen daarbij te steunen, te coachen, te 
discipelen. Dat we nooit iemand om zijn/haar leeftijd zullen uitsluiten. Dat we ons christen-zijn eenvoudig houden zoals 
het ons ook is overgeleverd. Dat we ons geloof, onze boodschap, ons leven mogen ontdoen van alle franjes, van alle 
toeters en bellen, zodat we puur kinderlijk eenvoudig zijn. Niet simpel maar eenvoudig. 

Opwekkingslied 771:  Eén doel

“Toen werden kinderen bij Hem gebracht … maar de discipelen bestraften hen.  
Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, 
want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. …”  Matt 19:13-15

Vindt u volwassen zaken ook belangrijker dan die van kinderen? Storen kinderen ons en 
sturen ze onze mooie plannen in de war? Misschien dachten de discipelen dat wel toen 
ze de ouders bestraften die hun kinderen bij de Heer Jezus brachten.
Maar Jezus is resoluut. Hij verbiedt het om kinderen te verhinderen bij Hem te komen. 
Positief gezegd klinkt dit zo: “maak de weg naar Jezus gemakkelijk voor kinderen”  
(faciliteer hen). Jezus gaat nog een stap verder en zegt dat “voor zodanigen” het 
Koninkrijk van God is.  
Ik las onlangs iets dat me dat woordje “zodanigen” duidelijk maakte.
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Week 4
20 tot 26 oktober
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Week 5
27 tot 31 oktober

Stap je mee in Gods atelier?
Tussen het stof dat in de lucht hangt, zie ik Jozef en Jezus samenwerken in het atelier. 
Jozef legt uit hoe hij een pen-en-gat-verbinding maakt met hamer en beitel. Vader en zoon, maar ook meester en leerling.  
“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: de Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze 
doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.” (Johannes 5:19). 
Net zoals Jezus onderwezen werd in het werk van een timmerman door zijn aardse vader werd hij onderwezen in zijn taak 
als Messias door zijn hemelse Vader. En net zoals Jezus de perfecte leerling van de Vader is zo is het zijn verlangen dat 
wij allen ook leerling worden van onze hemelse Vader. Vader en Zoon nodigen ons uit om hun atelier binnen te stappen en 
mee te werken aan hun project. 
“Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.” 
 (Lucas 10:21). De grote geheimenis dat nu onthuld is als volgt: in Christus worden eenvoudige (kinderlijke?) mensen zoals 
jij en ik uitgenodigd om samen te werken met God om Zijn plannen voor de schepping te volbrengen; om de wereld in te 
gaan met het evangelie van Zijn Zoon; om te bidden en handelen volgens het gebed ‘Uw koninkrijk kome op aarde zoals in 
de hemel’ Stap jij mee in Zijn atelier?

Opwekkingslied 769: Bouw uw Koninkrijk

BELIJDEN EN VERGEVING VRAGEN
Vergeef het ons, Vader, dat wij onze verantwoordelijkheid als een kerk op zending hebben genegeerd. Wij hebben onze 
eigen koninkrijken gebouwd ipv Uw Koninkrijk. Wij hebben liever in onze veilige kerken gebleven ipv de verloren wereld in 
te gaan.  Zend ons uit in de kracht van Uw Geest. Amen.

Opwekkingslied 808: Ik leef in U

DANKEN
“Wij danken u, hemelse Vader, dat U de dwaze, het zwakke, het onaanzienlijke en het verachte uitverkoren hebt om tot 
Uw doel te komen.” (1 Korinthe 1:27-28). U gebruikt zwakke mensen zoals wij om Uw koninkrijk hier op aarde te bouwen. 
Dank u dat ook ik een belangrijke bijdrage heb in uw heilsplan voor uw schepping.  
Zend ons uit in de kracht van Uw Geest. Amen.

BIDDEN
Bid dat de heerschappij van Jezus mag komen op de volgende plaatsen: 
Uw Koninkrijk kome in mijn hart 
Uw Koninkrijk kome in mijn gezin
Uw Koninkrijk kome in mijn kerkgemeenschap
Uw Koninkrijk kome in mijn stad
Uw Koninkrijk kome in ons land 
Zend ons uit in de kracht van Uw Geest. Amen.

Opwekkingslied 704: O Kerk, sta op   


