Cat 3 # 1 Bidden voor hooggeplaatsten, Timotheus 2:1-4

by: Gary Bergel, Intercessors for America, Prayer Letter, May 2010.
Inleiding en bewerkte vertaling, met toestemming van Intercessors for America (sinds 1973 Voorbidders voor
Amerika), door Helene Bos.
Na de uitslagen van de verkiezingen (in NL in 2016) lijkt het moeilijker dan ooit om een regeringscoalitie samen te
stellen. Wat mogen we als Christenen in deze situatie doen?
Petrus schrijft dat de gemeente (van wedergeboren gelovigen!) een koninklijk priesterschap vormt. We zijn
geroepen om als priesters te bidden; als koninklijke priesters mag de gemeente bidden met door God gegeven
autoriteit, 1 Petrus 2:9.
En Paulus geeft richtlijnen voor het leven in de gemeente. Ook hij stelt dat daarbij hoort dat er gebeden wordt, en
wel voor ‘’alle mensen’’, maar in het bijzonder voor hooggeplaatsten, en vooral voor koningen. Paulus licht ook toe
hoe we zullen bidden: smeek, bid, doe voorbede, en dank voor alle mensen, 1Tim. 2: 1-3.
Dit zijn instructies voor ons dagelijks leven, maar in tijden van verkiezing en het vormen van een kabinet komt de
relevantie voor ons land nog sterker naar ons toe dan anders.
Paulus geeft daarvoor twee belangrijke argumenten:
- opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid en
- omdat God, onze Heiland, wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.
Wat bid je dan voor ‘’alle mensen, koningen en hooggeplaatsten”? Bid je elke dag hetzelfde, en houd je het ook
vol?
In de gebedsbrief van mei 2010 van Voorbidders voor Amerika, IFA, staan een aantal belangrijke punten om te
bidden voor hen die verantwoordelijke posities bekleden. Hoewel de lijst een beetje Amerikaans aandoet kan die
toch ook voor ons een hulp zijn omdat ze een structuur geeft aan de gebeden voor, zeg maar “hooggeplaatsten”.
Het leven van elke burger, of ze nu in de VS wonen of in Nederland, wordt sterk beïnvloed door een grote groep
individuen die invloed uitoefenen op veel aspecten van ons leven. De een oefent misschien meer invloed uit dan
een ander, maar bij elkaar blijven er weinig aspecten over waarin geen invloed van derden, gekozen of aangesteld,
is te bespeuren. Denk maar aan: rechters, politieagenten, juristen, ambtenaren, journalisten, militairen, bankiers,
zakenlieden, opzichters, managers, zij die leidinggeven in kerken, opvoeders, onderwijzers, wetenschappers,
artsen, gemeenteraden, ministers, internationale wetgevers, leidinggevenden in ziekenhuis, en vul zelf nog maar
aan.
Het is wel duidelijk dat het bidden ‘’voor alle mensen’’ bepaald belangrijk is.
De gebedsbrief van IfA geeft 30 aspecten, één per dag, die van belang zijn voor hen die invloed uitoefenen op de
maatschappij en ook ons persoonlijke leven. Ik heb die gebedspunten enigszins bewerkt voor de Europese situatie.
Ik hoop dat ze u zullen inspireren. Ze kunnen ons ook helpen een zekere discipline in het gebed voor ‘’alle
hooggeplaatsten’’ op te bouwen. Uiteraard eindigt de opdracht om voor hen te bidden niet wanneer er een coalitie
gevormd is. Je kunt zeggen: integendeel.
Uiteraard moet ieder zelf bepalen of en, zo ja, op welke manier u deze discipline opbouwt. De gebedsbrief van IfA
adviseert een persoon of een groep te selecteren en dan elke dag één van de gebedspunten voor deze persoon of
groep (personen) uit te bidden. U kunt natuurlijk na enige tijd ook wisselen van persoon of groep.
Gebed voor hen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.
1. Dat ze Godvrezend zullen zijn, en er zich van bewust zijn dat ze van elke beslissing en handeling
rekenschap moeten geven aan Hem (Spreuken 9:10).
2. Dat ze wijsheid, kennis en inzicht mogen ontvangen (Jac.1:5).
3. Dat ze kennis kunnen nemen van het Evangelie, en van een liefdevol Christelijk getuigenis (Rom.10:14).
4. Dat ze, wanneer ze nog niet gered zijn, een ontmoeting met Christus mogen hebben, tot hun redding; dat
ze, wanneer ze wel wedergeboren zijn, in hun geloof gesterkt en bemoedigd mogen worden (1Tim. 2:4; Ef.
1:17-23).
5. Dat ze de ontoereikendheid van hun mogelijkheden onderkennen, bidden en de wil van God zullen zoeken
(Spreuken 3:5-8; Lukas 11:9-13).
6. Dat ze overtuigd zullen worden van zonde, overtredingen en dwaasheid (Ps.51:19; Joh. 8:9).
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Dat ze acht slaan op hun geweten, hun zonden belijden en zich bekeren (Spr. 28:13, Jak. 4:8).
Dat ze de Bijbel lezen, en gebedsbijeenkomsten en Bijbelstudies bijwonen (Ps. 119:11; Col.3:2).
Dat onbegrip over het geloof in God door een confronterende belevenis wordt vervangen door
nieuwsgierigheid naar God.
Dat ze volwassen en voorbeeldige Christenen zullen ontmoeten die hen helpen vooroordelen over en
negatieve ervaring met het geloof in God af te leggen.
Dat ze gezag respecteren en zelf verantwoordelijkheid dragen (Rom. 13:1-7).
Dat ze Godvrezende adviseurs en door God ingegeven raad zullen ontvangen (Spreuken 24:6).
Dat ze eerlijk en trouw zullen zijn aan echtgenote/echtgenoot en kinderen (Mal.2:15,16; 4:6).
Dat dingen die hun geweten belasten en traumatisch ervaringen door God worden aangeraakt zodat ze
naar God zullen zoeken, zelfs door vooroordeel heen.
Dat ze zuiverheid/reinheid zullen verlangen en uitspattingen, pornografie, perversiteiten en dronkenschap
vermijden (1Cor. 6:9-20; Titus 2:12).
Dat ze er zijn om bij te dragen wanneer dat moet en betrouwbaar zijn (Matt. 21:28-31).
Dat ze eerlijk zijn in zaken van financiën, belastingen en in ethische zaken (1Cor.6:10; 1Tim.6:6-10).
Dat ze pastorale zorg en raad zoeken wanneer dat nodig is (Col. 3:16a; Hebr.13:7).
Dat ze goddelijke vriendschappen verkiezen en onderhouden (Psalm 1:1-3).
Dat ze een houding hebben van dankbaarheid en openheid om van anderen te leren (Rom.1:21).
Dat ze gul/vrijgevig zijn en een bewogen hart hebben voor de armen en behoeftigen (Ps.112:9; Lukas
10:33-37).
Dat ze hun tijd goed gebruiken en hun prioriteiten kennen (Ef. 5:15-17).
Dat ze eerlijkheid, integriteit en loyaliteit verlangen (Ps.26; Spr. 11:3).
Dat ze de moed hebben manipulatie, omkoperij, uitgeoefende druk en de vrees voor mensen te weerstaan
(Spr. 29:25; 2Tim.1:7).
Dat ze afgeschermd worden tegen het occulte, New Age en geheime genootschappen (Jes.1:29; 2:6-9).
Dat ze kennis nemen van Bijbelse wereldbeschouwingen en principes (Ef.3:10).
Dat ze zich inspannen voor de beschermwaardigheid van het leven, alsook voor het gezin, de goddelijke
orde in de maatschappij (Ef.5:21-6:9).
Dat ze eraan werken om de trends van humanisme, socialisme en van een geleide
economie/planeconomie te keren (1Kron.12:32; Jes.59:19; 60:12).
Dat ze nederig en zachtmoedig willen zijn en bereidwillig zijn om te dienen en om samen te werken (Joh.
13:14-17; Titus 3:1,2).
Dat ze bereid zijn om rekenschap af te leggen tegenover de Almachtige God (Hebr. 9:27).

