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voor mijn vervolgde familieleden?
10 MANIEREN OM TE BIDDEN VOOR
VERVOLGDE BROERS EN ZUSSEN

1
3

5

Bid dat vervolgde christenen
Gods aanwezigheid ervaren
Want Hij heeft zelf gezegd: Ik
zal u beslist niet loslaten en Ik
zal u beslist niet verlaten.
(Hebreeën 13:5b)

2

Bid dat ze Gods troost zullen
ervaren wanneer hun familieleden worden gedood, verwond
of gevangengezet vanwege hun
getuigenis
Geprezen zij de God en Vader
van onze Heere Jezus Christus,
de Vader van de barmhartigheden
en de God van alle vertroosting,
Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn,
met de vertroosting waarmee wij
zelf door God vertroost worden.
Want zoals het lijden van Christus
overvloedig over ons komt, zo is
door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
(2 Korinthe 1:3-5)

Bid dat ze zich verbonden
voelen met het wereldwijde
Lichaam van Christus
Nu zijn er echter wel veel
leden, maar er is slechts één
lichaam. (…) En als één lid lijdt,
lijden alle leden mee. Als één
lid eer ontvangt, verblijden
alle leden zich mee.
(1 Korinthe 12:20,26)

4

Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen
Bid meteen ook voor ons dat
God voor ons de deur van
het Woord opent, om van het
geheimenis van Christus te
spreken, om welke oorzaak
ik ook gebonden ben.
(Kolossenzen 4:3)

Bid dat zij moed krijgen om
Christus bekend te maken
En dat het merendeel van de
broeders in de Heere door
mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het
Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
(Filippenzen 1:14)
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9

Bid dat hun werk geheim zal blijven
voor degenen die het willen vernietigen
Maar de discipelen namen hem 's
nachts mee en lieten hem door een
opening in de muur neer, door hem
in een mand te laten zakken.
(Handelingen 9:25)

Bid dat onze broeders en zusters zullen groeien in geloof en
volharding
En dit niet alleen, maar wij
roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat
de verdrukking volharding
teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop
beschaamt niet, omdat de
liefde van God in onze harten
uitgestort is door de Heilige
Geest, Die ons gegeven is.
(Romeinen 5:3-5)

6

Bid dat zijn hun vervolgers zullen
liefhebben en vergeven
Zodat u kinderen zult zijn van
uw Vader, Die in de hemelen is,
want Hij laat Zijn zon opgaan over
slechte en goede mensen, en laat
het regenen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.
(Mattheüs 5:44)

8
10

Bid dat vervolgde christenen
zich verblijden in het lijden
Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad
en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille
van Zijn Naam schandelijk
behandeld te worden.
(Handelingen 5:41)

Bid dat ze worden gesterkt door de
gebeden van medegelovigen
Maar u, geliefden, bouw uzelf op
in het allerheiligst geloof en bid in
de Heilige Geest, bewaar uzelf in
de liefde van God en verwacht de
barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.
En ontferm u over sommigen, en ga
daarbij met onderscheid te werk.
(Judas 1: 20-22a)

Elke dag een actueel en persoonlijk gebedspunt?
Via onze gebedsapp 'Bid voor ons' delen we iedere
dag een actueel en concreet gebedspunt vanuit de
vervolgde kerk. De app is beschikbaar in de Google
Play Store (Android) en in de App Store (iOs).

