
Hoe te bidden voor Opwekking 

We hebben de oplossing voor de nood van de wereld in onze handen. De Heer heeft beloofd dat Hij 

het antwoord stuurt als wij aan de eisen voldoen. Laten we bidden voor opwekking. 

 

De aarde is in een wanhopige nood vanwege hongersnoden, ziekten, oorlogen, natuurrampen en 

chaos die de aarde bedreigen. Echter de grootste nood van de wereld is geestelijk. De wereld heeft 

een opwekking nodig van de Heilige Geest. 

 

Jaren geleden vermeldde de schrijver van Kronieken: “En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam 

genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van 

hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen”. (II 

Kronieken 7:14). We hebben de oplossing voor de nood van de wereld in onze handen. De Heer heeft 

beloofd dat Hij het antwoord stuurt als wij aan de eisen voldoen. Laten we bidden voor opwekking. 

 

1. Bid het gebed van dankzegging voor... 

• De doop met de Heilige Geest, apostolische waarheid en redding; 

• De uitstorting van de Heilige Geest die wereldwijd plaatsvindt; 

• Goddelijke leiders, voorgangers en kerken: 

- Regionale opziener en secretariaat 

- Gebiedsopzieners en secretariaat 

- Predikers en afdeling secretariaat 

- Voorgangers en de familie van de voorgangers 

- De staf van de gemeente. 

• Gods kracht om Zijn wil te volbrengen; 

• Jouw familie, vrienden en naaste gelovigen. 

 

“Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.” (I Thessalonicenzen 5:18) 

 

2. Prijs God voor. . . 

• Zijn trouw -- “Ik boodschap de gerechtigheid  in de grote gemeente, zie, mijn lippen bedwing ik 

niet; HEERE! Gij weet het.” (Psalm 40:10). 

• Zijn goedheid -- “O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de 

bovenste wolken toe.” (Psalm 36:6). 

• Zijn uitmuntendheid -- “De Almachtige, Die kunnen wij niet uitvinden; Hij is groot van kracht; doch 

door gericht en grote gerechtigheid verdrukt Hij niet.” (Job 37:23). (Zie ook Psalm 36:8) 

• Zijn liefde -- “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” 

(Johannes 3:16). 

• Zijn lankmoedigheid -- “Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en 

groot van goedertierenheid en waarheid.” (Psalm 86:15). 

• Zijn Naam -- “O HEERE, onze Heere! Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!” (Psalm 

8:10). “En een vader der besnijdenis, hun namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, 

maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onzen vader Abraham, dat in de 

voorhuid was.” (Romeinen 4:12). 

 



3. Bidt voor eenheid van doel onder . . . 

• Alle betrokkenen in het brengen van opwekking; 

• Diegenen die Bijbelstudie geven; 

• Diegenen die getuigen en traktaten verspreiden; 

• Diegenen die Bijbelstudies en traktaten ontvangen. 

 

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!” (Psalm 133:1). 

“ U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. Totdat wij allen 

zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen 

man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus.” (Efeze 4:3, 13) 

 

4. Bidt voor . . . 

• Jouw land, staat of land, provincie, gemeente, stad, en gemeenschap -- “Ik vermaan dan 

voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle 

mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden 

mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.” (I Timotheus 2:1-2); 

• Een grote uitstorting van de Heilige Geest in deze dagen -- “En daarna zal het geschieden, dat Ik 

Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden 

zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;” (Joel 2:28). “Want u komt de belofte 

toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.” 

(Handelingen 2:39); 

• Vele tekenen en wonderen in het heden --“En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze 

tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.” 

(Markus 16:17); 

• Een sterke ontvankelijkheid voor de Geest in deze dagen -- “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! 

En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om 

niet.” (Openbaring 22:17); 

• De zielenwinners, dat ze geleid worden naar hongerige mensen die klaar staan om te oogsten -- 

“Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt de Heere 

des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.” (Lukas 10:2). 

 

5. Bidt dat de financiële zegeningen van God. . . 

• Overvloedig zullen komen naar jouw lokale gemeente en voorganger; 

• Voldoende zullen zijn om te voorzien in de noden van deze speciale tijd van opwekking; 

• Ook over het nationale werk en nabijgelegen gemeentes komen; 

• Voldoende zullen zijn om het wereldwijde opwekkingswerk te steunen; 

• Vrijgevig aan jou geschonken worden als Gods getrouwe rentmeester. 

 

“Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus “ 

(Filippensen 4:19). 

 

Als wij bidden zal er opwekking komen. Laten we er op voorbereid zijn. Het is begonnen en 

er zal meer komen! 
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