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God hoort de oproep van degenen die in nood verkeren. Volkeren (naties) zijn geschud en we hebben God 
hard nodig om de wereld te redden Hier zijn een aantal 112-noodgeval bijbel verzen om te bidden:

•  Heer, we roepen u aan als een land in nood. (Psalm 120:1)

•  Als we U roepen, beantwoordt U ons en laat U ons geweldige en machtige dingen zien. (Jeremia 33:3)

•  We verheugen ons in hoop en blijven geduldig in lijden en verdrukking. (Romeinen 12:12)

•  Bevrijd ons, Heer, terwijl we U aanroepen in onze moeilijkheden. We eren en verheerlijken U. (Psalm 50:15)

•  Alle dingen werken samen voor het welzijn van degenen die van U houden en worden geroepen volgens Uw doel.

   (Romeinen 8:28)

•  Ons vertrouwen is in U, Heer. We vertrouwen niet op ons inzicht of begrip. (Spreuken 3:5-6) 

•  Uw engelen kamperen rond degenen die U vrezen. (Psalm 34:6-7)

•  Heer, U redt degenen die van U houden. U bent bij ons in onze problemen. U stelt ons tevreden met een lang 

   leven en redding. (Psalm 91:14-16)

•  Heer, U beantwoordt ons nog voor wij erom vragen, en U hoort ons terwijl wij vragen.  (Jesaja 65:24)

•  We leggen al onze angsten bij U neer, omdat U om ons geeft . (1 Petrus 5:7)

•  Wij zoeken toevlucht onder Uw vleugels. Uw waarheid is onze schild en burcht. (Psalm 91:4)

•  Heer, U bent onze toevlucht en kracht, een altijd aanwezige hulp in moeilijkheden. 

   Daarom zullen we niet bang zijn. (Psalm 46:1-2)

•  Als we door wateren gaan, bent U bij ons. Als we door het vuur lopen, worden we niet verbrand. (Jesaja 43:2)

•  De vreugde van de Heer is onze kracht. (Nehemia 8:10)

•  U bent onze schuilplaats; U beschermt ons tegen problemen en omringt ons met liederen van bevrijding. U in 

   strueert ons en leert ons hoe we moeten gaan; U geeft ons raad met Uw liefdevolle blik op ons. (Psalm 32:7-8)

•  We zijn sterk en moedig. We zijn niet bang of ontmoedigd, want de Heer, onze God, is overval bij ons. (Jozua 1:9)

•  Gezegend is het volk, wiens God de Heer is. (Psalm 33:12)

•  Mogen de mensen op aarde weten dat de Heer God is; er is niemand anders. (1 Koningen 8:60)

•  Onze Heer wordt groot gemaakt. Maak Uzelf bekend voor de ogen van de naties en zij weten dat u God bent. 

   (Ezechiël 38:23)

•  De hele aarde zal zich herinneren en tot U keren, Heer, en alle families van de natiën zullen U aanbidden. 

   (Psalm 22:27)

•  Laat gerechtigheid onze natie verhogen. (Spreuken 14:34)

•  De berg van het huis van de Heer zal worden gevestigd en alle natiën zullen ernaartoe stromen. (Jesaja 2:2)

BID BID 
HET HET 

WOORDWOORD

P R A Y 4 T H E W O R L D . C O M Copyright © 2019 www.pray4theworld.com. All Rights Reserved. Email: hey@pray4theworld.com

PAYPAL:  donate@pray4theworld.com



De pandemie heeft veel levens en levensonderhoud in de naties beïnvloed. Veel mensen schreeuwen om een   
oplossing. Gelukkig kunnen we de hemelse 112-gebedslijn bellen. Wanneer we in nood tot God uitroepen, hoort 
Hij ons en zendt Zijn Woord om ons door de situatie te helpen.

Als we het uitroepen, hebben we de neiging om op korte termijn oplossingen te zoeken, maar God zal ons door 
een proces leiden dat ons kracht zal geven en een grote beloning zal opleveren.

Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord. Psalm 120:1 (Statenvertaling)
 

1 .   BEL 11 2

•  Wat doet u als u in nood bent? Wendt u zich tot de mens voor een oplossing? Zoekt u de troost in de dingen 
   van deze wereld… of roept u God aan? 

•  Hoe gaat u een noodoproep tot God doen om uw land te redden? 

Hemelse Vader, mijn volk is in nood. We hebben uw tussenkomst hard nodig. Hoor onze kreet en red ons uit 
onze problemen. Amen 

2.   N OODBI JSTA ND

3. 11 2 GEBED 

God belooft ons grotere dingen. We moeten vol verwachting wachten op wat God wil doen, blijven bidden en niet 
opgeven. We kunnen ons vastlopen in onze situatie, maar er zijn dingen die God in ons wil rechtzetten. God werkt het 
voor ons bestwil uit. Het is misschien ongemakkelijk, maar vertrouw God waar je bent. We mogen het ongemakkelijke 
seizoen niet voortijdig verlaten.

Blijf bidden en wacht op God om machtige dingen te doen in alle landen.

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder 
doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. Johannes 14:12 (Statenvertaling)
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GOD ST UUR T ON S ZI JN WOORD OM ON S IN 
SI T UATIE S TE HELPE N

#1



De Bijbel zegt dat toen Jozef in de gevangenis zat, zijn ziel geketend was. (Psalm 105:18 AMPC) We kunnen 
in emotionele gevangenissen zitten vanwege situaties die buiten onze controle liggen. Toen Jozef tot God riep, 
antwoordde Hij hem met Zijn Woord. God’s woord leidt ons erdoorheen. Als we de waarheid kennen, zal de 
waarheid ons vrijmaken. (Johannes 8:32)

Psalm 105:19 geeft aan, dat Jozef pas werd vrijgelaten nadat het Woord van de Heer hem had uitgeprobeerd 
en getest. Dezelfde God die Jozef van de gevangenis naar het paleis heeft gebracht, wil alle naties bevrijden en 
herstellen. Zullen we toestaan dat God’s Woord in ons hart zal werken?

Men drukte zijn voeten in den stok; zijn persoon kwam in de ijzers… dat Zijn woord kwam, heeft hem de 
rede des HEEREN doorlouterd. Psalm 105:18-19 (Statenvertaling)
 

1 .   11 2,  WAT I S UW N OODGE VA L?

•  U kunt doen alsof u gelukkig bent, naar buiten glimlachend maar emotioneel op een slechte plek. God ziet wat er  
   werkelijk in uw hart aan de hand is en Hij wil uw leven ten goede veranderen. Staat u voor gevechten die niemand 
   anders ziet?

•  Het Woord van God is de waarheid die u vrijmaakt. Hoe kunt u Zijn Woord dagelijks toepassen?

Hemelse Vader, dank U dat U onze gebeden beantwoordt. Dank u voor Uw Woord dat ons verandert en 
vrijmaakt. Amen

2.   HULP I S ONDERWEG

3. 11 2 GEBED 

Het kan voorkomen dat we het gevoel hebben dat we niet de kracht hebben om te bidden, maar ons hart roept tot de 
Heer. Word aangemoedigd, want God hoort elk gebed en de roep van elk hart van elk gebroken hart. Als we bidden 
met een gebroken hart, is het een gebed dat de hemel en de Vader niet kunnen negeren.
Roep God aan met een hart dat gebroken is voor de naties van de wereld.

O God! hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed…roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een 
rotssteen, die mij te hoog zou zijn. Psalms 61:1-3 (Statenvertaling)
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De weduwe in 2 Koningen 4 stond voor een noodsituatie; ze had nog een beetje olie over. Ze gehoorzaamde het 
Woord van God door de instructies van Elisa trouw op te volgen. Haar daad van gehoorzaamheid resulteerde in 
de vermenigvuldiging van de olie en haar familie en levensonderhoud werden hersteld. 

Als we niet kunnen horen en gehoorzamen wat God zegt, zullen we het machtsniveau missen dat God in de 
wereld wil vrijgeven. Als we gehoorzaam zijn, kan God het wonderbaarlijke doen en Zijn levens veranderende 
kracht in de naties loslaten. 

Toen kwam zij, en gaf het den man God’s te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie, en betaal uw 
schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige. 2 Koningen 4:7 (Statenvertaling)
 

1 .   N OOD PROC EDURE

•  Wanneer u bidt en het Woord van God leest, ontvangt u instructies van God. Hoe kunt u ervoor zorgen dat U zijn 
   instructies opvolgt?

•  Welke stappen van gehoorzaamheid dient Nederland te ondernemen? 

Heer, help me om Uw instructies te horen en te gehoorzamen. Help me om op Uw Geest te letten en niet te 
missen wat U in Nederland wilt doen. Amen

2.   IMPLEME NTATIE VA N HE T PLA N

3. 11 2 GEBED 

God wil Zijn kracht in Nederland vrijgeven. Ezechiël keek uit op de vallei van droge botten. Hij moest eerst God’s stem 
horen voordat hij God’s Woord over de situatie kon spreken. Toen kwamen de droge botten tot leven.

God wil Nederland zegenen en haar in een voorspoedig seizoen brengen. (Jeremia 29:11) Het spreken van God’s 
Woord over uw volk zal God’s macht over het volk vrijgeven.

Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! hoort des 
HEEREN woord. Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult 
levend worden. Ezechiël 37:4-5 (Statenvertaling)
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De Bijbel zegt dat de schepping in een noodtoestand verkeert en roept om God’s kinderen. (Romeinen 8:19-22) 
God wil zijn kerk gebruiken om zijn doel op aarde te herstellen. Hij wil dat wij in deze donkere tijden een licht zijn 
en Zijn orde terugbrengen te midden van de chaos.

Het is tijd om te schijnen. Jesaja 60 zegt “Sta op, schijn, want uw licht is gekomen…” Het lijkt nu misschien donker 
op aarde, maar God’s volk zal schijnen. Bent u er klaar voor om te schitteren in Nederland?

Want het schepsel, als met A, verwacht de openbaring der kinderen God’s… tot de vrijheid der heerlijkheid 
der kinderen God’s... Romeinen 8:19, 21 (Statenvertaling)
 

1 .   SC HI JN UW LIC HT

•  Bent u een licht voor de mensen om u heen of bent u lid geworden van de neezeggers? Wie kunt u moed geven 
   met woorden van hoop en vrede? 

•  God heeft een groot plan voor Nederland. Hoe kan u helpen om Nederland te laten schijnen? (Lees Jesaja 60)
 
Heer, gebruik mij om Uw licht te schijnen naar de mensen om mij heen. Mag Nederland Uw macht ervaren. Amen

2.   N OODPLOEG

3. 11 2 GEBED 

De wereld luisterde en kreeg op dat moment advies van veel verschillende stemmen. In plaats van te helpen, 
veroorzaakten de stemmen meer verwarring. Vele in de wereld hebben enorme terugslagen en onredelijke 
verliezen geleden. (Genesis 30:25-43)

Nederland kan het grootste verhaal over herstel zijn als het zich richt op Degene die herstelt – Jezus, de enige Ware Stem. 

Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft 
afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb. Joël 2:25 (Statenvertaling)

P R A Y 4 T H E W O R L D . C O M Copyright © 2019 www.pray4theworld.com. All Rights Reserved. Email: hey@pray4theworld.com

PAYPAL:  donate@pray4theworld.com

GOD WIL EE N LIC HT ZI JN IN DEZE D ONKERE TI JDE N

#4

4.  #PRAY4NEDERLA ND
ZIE DE SECTIE “BID HET WOORD”

OP PAGINA 2!
Roep in gebed naar God om Nederland te redden. 
Bid nu ____ minuten [reserveer tijd].



Soms voelde David zich alleen en dat God hem had verlaten (Psalm 13:1). Veel mensen in de wereld vragen zich 
af waar God is in hun financiën, familie, huwelijken… Als we God’s voorziening niet onmiddellijk ervaren, kunnen 
we het gevoel hebben dat God niets over ons weet.

God wil hebben dat u op Hem wacht, verwachtend dat Hij zal doorkomen voor Nederland. Jezus vroeg of Hij 
geloof zou vinden op aarde als Hij terugkeert. (Lukas 18:8) We begrijpen misschien niet waarom we door de 
dingen die we doormaken, maar we weten dan ons geloof de omstandigheden verandert. (Mattheüs 9:22)

Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van 
node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen…Maar de rechtvaardige zal 
uit het geloof leven… Hebreeën 10:35-36, 38 (Statenvertaling)
 

1 .   UI THOUDE N

•  Wat is volgens u belangrijker voor God - de omstandigheden waarmee u wordt geconfronteerd of wat wordt er door 
   uw omstandigheden in u wordt voortgebracht? Groeit uw geloof in deze tijd? 

•  De situatie in Nederland lijkt misschien hopeloos. Geeft u het op of staat u vast in het geloof en bidt u vol verwachting?

Hemelse Vader, ik weet dat U bij mij bent, zelfs als het niet zo voelt. Ik sta in geloof voor Nederland. 
Mijn vertrouwen is in U. Amen

2.   GEEF NIE T OP

3. 11 2 GEBED 

We voelen de nabijheid van God niet altijd als we bidden, maar we moeten doorgaan met bidden omdat dat geloof 
is. Soms hebben we misschien niet het geloof om door te gaan, maar we houden vast aan God’s Woord. Waarom? 
God’s Woord is Zijn Woord. We doorlopen het proces met God en geloven we dat Hij een beloner is van degenen die 
Hem ijverig zoeken.

Roep God aan voor de naties en verwacht grote en machtige dingen!

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet.  Jeremia 33:3
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