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Als gebed viraal gaat ...
Samen bidden voor een oplossing
van de crisis
Beste broeder/zuster,
Corona heeft ons allen door elkaar geschud. Plotseling worden we wakker in een nieuwe realiteit. Een realiteit van
bedreiging : van geliefden wiens leven in gevaar zou kunnen komen, van bedrijven die ten onder zouden kunnen gaan,
jobs die daardoor in gevaar komen, van mensen in de zorg zware die tijden tegemoet gaan,…
Maar er is die uitdrukking ‘never waste a crisis’. Een crisis geeft nieuwe mogelijkheden die er anders niet zijn. In tijden
van angst en onzekerheid schijnt ons evangelie van hoop, leidt het tot nieuwe mogelijkheden van praktische
ondersteuning en nieuwe vormen van betrokkenheid op elkaar.
We willen graag als evangelische beweging de mogelijkheden grijpen van deze crisis. Maar daarin weten we ons
afhankelijk van onze HEER. Het is daarom dat we mee willen werken om ook het ‘gebed viraal te laten gaan’. In deze

sAmen vindt u een aantal specifieke gebedsonderwerpen, en ook in de komende dagen zullen we er regelmatig een aantal
doorsturen.
Er zijn enkele gebedsnetwerken actief in onze middens die de handen in elkaar willen slaan om samen deze crisis aan te
gaan in gebed.
We willen zo een eerste keer dit doen deze zondag om 13:30 u. Dan zetten we een livestream op voor een geleid
gebedsmoment. We willen jullie vragen om dan mee af te stemmen, om mee te bidden. Zodat dit zo’n verbindend
moment kan zijn waarbij we weten dat mensen in heel Vlaanderen bidden voor dezelfde onderwerpen.

Gebedsactie Corona - zondag
22/03/2020 - 13:30 u.
Dit initiatief gaat uit van de Evangelische Alliantie Vlaanderen en wordt onderschreven door de gebedsnetwerken
Kniel, gebedsnetwerk.be & Mahabba
namens de EAV,
David Buntinx, voorzitter

Klik dus HIER om live mee te bidden!

Hoe bidden rond de coronacrisis?
door Ignace Demaerel (Gebedsnetwerk.be)
‘Corona’ betekent normaal gezien ‘kroon’, maar dezer dagen doet dat woord ons eerder denken aan
koorts, mondmaskers en ‘in je kot blijven’. Het is een crisis van een nooit geziene omvang: nooit eerder
in de geschiedenis gingen zoveel landen ter wereld gelijktijdig in ‘lockdown’. Paniek, angst, onzekerheid,
hamsteren…: dat onze wereld zwaar geschud wordt, is het minste wat we kunnen zeggen. De beurzen
kelderden als nooit tevoren. Maar dat hoeft ons anderzijds ook niet te verbazen. Op deze wereld is alles
wankelbaar. Eén minuscuul virus is voldoende om ons opnieuw te tonen hoe kwetsbaar de mens is en de
hele wereld die wij zo zelfverzekerd aan het bouwen zijn. Zulke crisis helpt ons opnieuw te beseffen dat
er slechts één onwankelbaar Koninkrijk is (Hebr. 12:27-28).
En wat doen wij als christenen dan? Hopelijk niet mee panikeren! Zijn wij allemaal in de rust en vrede van God? Wij
ontsnappen niet aan de turbulentie om ons heen, want ook ons werk, sociale leven en planningen worden elke dag
omgegooid. Zelfs kerksamenkomsten, bijbelstudies en bidstonden zijn verboden! En toch, Jezus sliep tijdens de storm.
Het ís mogelijk om Gods vrede in ons hart te bewaren, ook als alles om ons heen lijkt in te storten.
Wij mogen één zekerheid hebben: dat God alles in zijn hand heeft, ook corona en crisissen. En deze God is en blijft goed,
en kan álles doen meewerken ten goede (Rom. 8:28). Hij is niet ver weg, afwezig, maar gaat mee met ons door de storm.
Hij kan een probleem in een zegen omkeren.
Hieronder een aantal tips om dat te doen:

Vrede:
Laat je niet door angst leiden of drijven, maar blijf in de vrede van God. “De volmaakte liefde drijft alle vrees uit” (1 Joh
4:18). Alleen als we in Gods rust zijn, kunnen we zijn stem horen en de juiste beslissingen nemen. Bid dagelijks dat de
vrede van hierboven je hart vervult, en bid dat ook voor je naasten.

Verootmoediging:

Als God de wereld schudt, is dit meestal een teken dat er al langer iets scheef zit. God gebruikt de ‘druk’ om dit naar
boven te brengen. Onderzoek jezelf. Bid dat God zijn licht in je hart laat schijnen. Belijd wat moet beleden worden. Leer
de lessen die geleerd moeten worden. Verkwist geen enkele crisis: ze zijn Gods ultieme leerschool.

Zoek God:
Een crisis kan mensen ertoe drijven om alle gezond verstand te verliezen, maar laat het voor ons een aanleiding zijn om
precies weer de puntjes op de ‘i’ te zetten. Om niet van God weg te hollen en Hem te vergeten, maar om meer en dieper te
bidden. God mag niet onze laatste redplank zijn, maar onze eerste toevlucht. Als je leven in gevaar is, ga je bidden ‘alsof je
leven ervan afhangt’. Zoek God (nog) ernstiger dan anders. Zet extra tijden apart. Als we toch thuis moeten blijven, zoek
God in je binnenkamer. De ‘gedwongen onthaasting’ kan een zegen zijn!

Gebedspunten

Bid om bescherming:
Ziekte komt niet van God, en we mogen heel vrijmoedig bidden om gezondheid, kracht en leven, voor onszelf en ons
medemensen. God beloofde al aan de Israëlieten dat Hij ziekten van hen zou weghouden als ze dicht bij Hem leefden
(Deut. 7:15). We hebben geen belofte dat ziekte ons nooit zal treffen, maar hoeven ons ook niet machteloos te laten
‘beroven’ van gezondheid.

Bid Psalm 91:
“Hij (God) zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest… U zult niet vrezen voor het
beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het
verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij
u zal het onheil niet komen” (Psalm 91:3-10).

Bid
voor alle zorgverleners, dokters, verpleegsters die onder zware druk staan: om bescherming, kracht, volharding en rust in
alles.

Laten we bidden voor de jonge gezinnen die in deze periode van thuis uit werken en ook de kinderen moeten
begeleiden in thuisonderwijs. Zo gemakkelijk kan dit tot extra druk leiden, waarbij de spanning hoog oploopt. We horen
al van velen in een kleine ruimte. Dat koppels genade zullen ontvangen en dat drama’s zullen worden voorkomen.
Ook voor kinderen die overgeleverd zijn aan thuisgeweld en nu niet instaat op school stoom af te blazen.
Corneel Crezee

Naast meer huishoudelijk geweld wordt ook meer vandalisme verwacht. Mensen hebben niet het juiste kader en
middelen om met hun stress om te gaan. Dat juiste kader biedt wel het evangelie. Ik moest ook denken aan Mt.10:28,
waar ik 1 woord veranderd heb:
Wees niet bang voor virussen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat
is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. (Mt.10:28 NBV)
Marcel Casier

Misschien ook een gebedspunt over de, volgens mij overdreven, angst die er is waardoor de mensen gaan hamsteren en
dergelijke . de angst en de gevolgen daarvan kunnen erger worden dan het virus vrees ik. Denk aan de economische
gevolgen ….
“terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der
hemelen zullen wankelen.” (Lukas 21:26 NBG51)

Martin Symons

Stuur ook zelf gebedspunten door naar sAmen@EAVlaanderen.be
Samenstelling in samenwerking met het Gebedsplatform Vlaanderen.
Meer info: EAV, Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, 0484/399390, sAmen@EAVlaanderen.be

