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God’s Woord is boven en voorbij de omstandigheden waarmee alle volkeren geconfronteerd worden. 
Daarom is het bidden van het Woord zo krachtig. Bid de volgende verzen om uw volk Koninkrijksgericht 
te maken. 

1.   Heer, we naderen tot U. We houden van U, omdat U als eerste van ons hield. (Jakobus 4:8; 1 Johannes 4:19)
2.   Onze geest is vernieuwd. We volgen, imiteren of passen ons niet aan bij de wereld, maar hebben een 
      Konkinkrijksmindset. (Romeinen 12:2)
3.   We richten onze gedachten op de dingen van God en niet op de dingen van de mens; op de hemel waar 
      God is en niet op de wereld. (Kolossenzen 3:2; Mattheüs 16:23)
4.   We houden niet van de dingen van deze wereld. (1 Johannes 2:15)
5.   We zijn uit God geboren. We wandelen in de Geest en vervullen de lust van het vlees niet. (Johannes 3:3,5; 
      Galaten 5:16)
6.   We hebben volkomen vrede wanneer onze geest op U is gericht. We hebben leven en vrede als we geestelijk 
      ingesteld zijn. (Jesaja 26:3; Romeinen 8:6-8)
7.   We zijn bang, omdat U ons heeft verlost. U heeft ons bij de naam genoemd en wij zijn van U. Hoewel we    
      door water, rivier en vuur zullen gaan, bent U altijd bij ons. (Jesaja 43:1-2)
8.   We zijn niet langer het middelpunt van ons leven, maar we identificeren ons volledig met Jezus. We zijn 
      gekruisigd met Christus. Het leven dat we leven is niet langer van ons, maar het is Christus die in ons   
      leeft. (Galaten 2:20)
9.   Jezus, onze ogen zijn op U gevestigd die het Kruis heeft doorstaan en zit op de troon aan de rechterhand 
      van God. (Hebreeën 12:2)
10. U kwam vanuit de Hemel, U bent ver boven alles. (Johannes 3:31)
11. Jezus, U bent het brood uit de hemel. We werken net voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel 
     dat eeuwig blijft bestaan. (Johannes 6:27)
12. Dank U, Heer, voor Uw voorziening terwijl wij eerst Uw koninkrijk en gerechtigheid opzoeken. (Mattheüs 6:33)
13. U heeft ons verlost en naar U toegetrokken, zodat we niet langer onder de heerschappij van de duisternis 
      staan. U heeft ons overgeplaatst naar het koninkrijk van Uw Zoon. (Kolossenzen 1:13)
14. Ons burgerschap is in de hemel; wij zijn Uw ambassadeurs op aarde. (Filippenzen 3:20; 2 Korinthe 5:20)
15. Wij zitten bij U aan op hemelse plaatsen. (Efeze 2:6)
16. Wij zijn het hoofd en niet de staart. We staan boven en niet onder. (Deuteronomium 28:13)
17. We zijn gezegend met elke spirituele zegen in Christus.; we waren uitverkoren vóór de grondlegging van 
      de wereld. (Efeze 1:3-4)
18. Het oog heeft niet gezien en het oor heeft niet gehoord; en het is niet eens in het hart van de mens 
      gekomen, de dingen die U heeft voorbereid voor degenen die van U houden. (1 Korinthe 2:9)
19. Vader, zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Uw wegen, en Uw gedachten hoger dan onze 
      gedachten. Ons volk is Koninkrijksgezind en niet aards gebonden. (Jesaja 55:8-9) 
20. Wij erkennen dat ons volk niet kan steunen op zijn eigen macht of kracht, alleen op Uw Geest. (Zacharia 4:6)
21. Heer, U bent de schepper van de hemel en de aarde. U bent eeuwig. U valt niet flauw of wordt moe. Wij 
      vertrouwen op Uw kracht om ons te redden. (Jesaja 40:28)
22. Heer, geeft de leiders van ons volk het begrip en de wijsheid om Uw aangezicht te zoeken als leidraad. 
     (Psalm 147:5)

BID HET 
WOORD
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#1
BOVEN + VOORBIJ 

De Vader wil dat wijk boven bij Hem zijn in Zijn Koninkrijk—boven. Hij stuurde Zijn enige Zoon om ons met Zichzelf te 
verzoenen. Jezus opende de weg, door het kruis, zodat wij met de Vader kunnen communiceren.

Jezus zei, dat we koninkrijk God’s alleen kunnen binnengaan, als we opnieuw geboren worden. (Johannes 3:3, 5) 
Wanneer we van bovenaf geboren worden, wandelen we niet meer in de wegen van de wereld, maar in God’s 
wegen. (Galaten 5:16) Stel u zich voor hoe krachtig het zal zijn als alle natieën in gehoorzaamheid aan het Woord 
van God zouden wandelen?

…en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de 
HEERE, uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. Deuteronomium 28:13 (HSV)

1 .  OPNIEUW GEB ORE N

• Bent u van bovenaf geboren? 1. Communiceert iedere daf met de Vder? 2. Bent u gestopt met het wandelen in de 
   wegen van de wereld? 3. Bent u gehoorzaam aan God’s Woord?

• Hoe kunt u het Goede Nieuws—dat Jezus de weg naar de Vader door het kruis opende—aan uw volk bekend maken?

BID: Heer, geeft ons een verlangen om dagelijks tijd met U door te bregen, in Uw Woord en in gebed. Help ons 
vol om Uw wegen te bewandelen. Amen

2.  DE D INGE N VA N B OVE N

3. KOM HOGEROP 

We moeten ons concentreren op de dingen van bovenaf. De Bijbel zegt dat onze geest vernieuwd moet worden. 
Als we met de Vader praten, kunnen we niet bidden met een wereldse mentaliteit. Hoe meer we over Jezus praten 
en over Zijn goedheid getuigen, hoe meer onze geest wordt vernieuwd. Als we dan in onze gebedskamer met Hem 
praten, zijn onze geest en hart gereed om van Hem te ontvangen. 

God’s karakter is om gebed te beantwoorden. Hij wil dat wij met Hem prater, zodat Hij met ons kan communiceren. 
God wil een koninkrijks gezindheid zodat Hij ons gebeden kan beantwoorden.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om 
te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:2 (HSV)

4.  BID VOOR UW NATIE
ZIE ‘BID HET WOORD’ SECTIE ON PAGINA 2!

Bid dat uw volk Koninkrijksgericht zal zijn. 
Bid nu voor ____ minuten [reserveer tijd].

GOD’S KA RAKTER I S OM 
GEBED TE BEA NT WOORDE N
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4.  BID VOOR UW NATIE
ZIE ‘BID HET WOORD’ SECTIE ON PAGINA 2!

Bid dat uw volk Koninkrijksgericht zal zijn. 
Bid nu voor ____ minuten [reserveer tijd].

In Johannes 6, zijn de dissipels in een boot, terwijl er een storm opkomt. Jezus komt hen vervolgens wandeld op het 
water tegemoet. Hij zegt vervolgens: “Ik ben het, wees niet bang.” Wanneer wij opnieuw geboren zijn, hebben wij de 
Heilige Geest en Zijn Kracht woont in ons. Dan hoeven wij de stormen niet meer te vrezen (er bang voor te zijn) omdat 
we mogen weten dat we God zijn en dat Hij ons beschermt.

De hele wereld bevindt zich thans in een donker uur met veel mensen die worstelen en lijden. Als we ervoor kiezen 
om angst te ontkennen en ons geloof in God stellen, zullen we boven de storm uitstijgen.

“…Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb U bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult 
gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen, Wanneer u door het vuur zult 
gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.” Jesaja 43:1-2 (HSV)

1 .  B OVE N DE STORM

• Wanneer de stormen van het leven komen, reageert u dan met angst of stelt u uw geloof in God?

• Hoe kan uw volk boven de huidige omstandigheden uitstijgen? 

GEBED: HEERE, help ons volk met een Konrinkrijksmindset zodat we kunnen toegeven aan Uw Woord 
en Uw wegen. Amen  

2.  VOORBI J GELOOF

3. KOM HOGEROP

God nodigt ons uit om hogerop te komen—in de Geest—zodat Hij met ons kan praten. Hij wil dat we onze 
wereldse denkwijze achterlaten (de wegen en raad van de wereld). Wanneer we die keuze maken, ontmoet 
Jezus ons halverwege en brengt Hij ons omhoog naar waar Hij is.  

Als we voor de volkeren bidden, dienen we dit, van bovenaf, vanuit de Geest te doen. Dan hebben we alle macht 
over de stormen.

En toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en 
dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd. Maar Hij zei tegen hen: “Ik ben het, wees niet bevreesd.” 
Johannes 6:19-20 (HSV)

A LS WE ERVOOR KIEZE N OM 
A NGST TE ONTKE NNE N E N ON S 

GELOOF IN GOD STELLE N ZULLE N 
WE B OVE N DE STORM UI TSTI JGE N
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4.  BID VOOR UW NATIE
ZIE ‘BID HET WOORD’ SECTIE ON PAGINA 2!

Bid dat uw volk Koninkrijksgericht zal zijn. 
Bid nu voor ____ minuten [reserveer tijd].

#3

De menigte, die toezagen hoe Jezus hen op wonderbaarlijke wijze had gevoed met 5 broden en 2 vissen, volgde Hem 
over de zee. Jezus vertelde hen dat ze Hem niet zochten om de wonderen die Hij deed, maar dat ze naar Hem zochten 
omdat ze het brood hadden gegeten en vol waren. (Johannes 6:26) De meingte had geen belang in het brood dat van 
boven (uit de hemel) kwam. Ze volgden Jezus omdat ze wilden dat Hij hen de dingen van de wereld zou geven.

We moeten God niet zoeken omdat we willen dat Hij de wereldproblemen oplost, of omdat we willen dat onze 
materialistische verlangens vervult moeten worden. We moeten Jezus volgen vanwege wie Hij is—het Brood uit 
de hemel.

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld maar de Geest die uit God is, opdat wij zouden weten 
de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 1 Korinthe 2:12 (HSV)

1 .  BROOD VA N B OVE N

• Hoe zien uw gebeden eruit en hoe klinken ze? Gaat het alleen maar om God te vragen voor materiële dingen, uw 
   wereldse verlangens? Of zoekt u Hem op—de Weg, de Waarheid en het Leven?

• Waarom bid u voor uw volk? Is het om uw comfort te herstellen? Of wilt u de wegen van de wereld achter u laten en 
  uw verbinding met God herstellen?

GEBED: HEERE, help de volkeren van de wereld om u te zoekhet, het Brood van het leven, en om in de waarheid 
van Uw Woord te wandelen. Amen

2.  VER B OVE N MATERIËLE D INGE N

3. KOM HOGEROP

We moeten onze voeding in Jezus vinden, niet in de wereld. Wij hebben vaak de neiging om ons te voeden met 
films, carrière, familie en vrienden, maar negeren Jezus. U wordt gevoedt, door elke dag tijd in Zijn Woord door 
te brengen en te bidden. Samen bidden en het Woord lezen gaan hand in hand, we kunnen de een niet hebben 
zonder de ander.

Het Woord van God geeft eeuwig leven—het leven van bovenaf. Het Woord is eenvoudig maar krachtig. Jezus 
zei dat het vlees niets oplevert, maar Zijn woorden zijn Geest en Leven.

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door 
Mij. Johannes 6:57 (HSV)

WE MOE TE N JEZUS VOLGE N VA NWEGE 
WIE HI J I S—HE T BROOD UI T DE HEMEL
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4.  BID VOOR UW NATIE
ZIE ‘BID HET WOORD’ SECTIE ON PAGINA 2!

Bid dat uw volk Koninkrijksgezind zal zijn. 
Bid nu voor ____ minuten [reserveer tijd].

#4

Er zijn enkel twee koninkrijken: het Koninkrijk van God en het koninkrijk van deze wereld (het koninkrijk van de duivel). 
Er is geen koninkrijk tevinden die hier tussen instaat. We luisteren dus naar God’s woord of die van de vijand. Als wij niet 
toegeven aan het Woord en het gehoorzamen, kiezen we automatisch de kant van de vijand (de duivel).

Als uw volk ervoor kiest om in God’s Woord te geloven en erop te vertrouwen, zal God het boven de heerschappij 
van de vijand verheffen.

Hij (de Vader) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon 
van Zijn liefde. Kolossenzen 1:13 (HSV)

1 .  T WEE KONINKRI JKE N

• We kunnen niet tussen twee koninkrijken tegelijk leven. Maak vandaag een keuze om boven en voorbij alles te 
  leven. Maak het officieel door het in uw bijbel aan te tekenen met de datum erbij.

• Wat zal er gebeuren als uw volk Koninkrijksgezind wordt?

GEBED: HEERE, help de leiders van ons volk om Uw wegen te volgen, om een Koninkrijks strategie te hebben 
in deze tijden. Amen 

2.  B OVE N E N VERBI J

3. KOM HOGEROP

Judas liep met Jezus, maar zijn manier van denken veranderde niet. Hij hield meer van de dingen van de wereld, 
dan van Jezus. Uiteindelijk koos Judas voor de wereld en verraadde hij Jezus. Veel mensen beweren dat ze de 
Heer dienen en Hem volgen, maar ze verraden Hem omdat ze Zijn Woord niet geloven.

Ze realiseren zich niet dat het Woord van God zo krachtig is dat het alles (zonde, ziekte en vloeken) aan het kruis heeft 
verslagen. Het Woord staat boven elke moeilijke situatie die ons onmogelijk lijkt. Laten we ervoor kiezen om Jezus meer 
lief te hebben dan de dingen van de wereld (1 Johannes 2: 5); laten we bidden dat we een Koninkrijksmindset zullen 
hebben.  

…Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat 
God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9 (HSV)

HE T WOORD STAAT B OVE N ELKE 
MOEILI JKE SI T UATIE D IE ON S 

ONMOGELI JK LI JKT
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