
   

Even iets om over na te denken rondom wat er in de christelijke 
wereld gebeurd op facebook, e.d. gebeurd m.b.t. corona 
 
Op facebook en Whatsapp staan steeds vaker allerlei goed bedoelde initiatieven of gebedsoproepen. 
Dit is mooi, alleen is de vraag of dit werkelijk wat gaat oplossen. 
Met alle respect voor de goede bedoelingen die voorbij komen, lijkt een bredere strategie om Corona 
uit ons land te verdrijven te missen. Veel meer is het goed voor het gevoel en geeft het misschien 
een emotie van we doen iets en het geeft ons rust. Wat op zich natuurlijk niet verkeerd is. Alleen de 
vraag is gaat het opleveren wat je eigenlijk wilt bereiken. 
Wanneer het als primaire doel heeft om alle christenen dezelfde kant op te laten kijken en in 
beweging te krijgen, vergelijkbaar met Jericho, en dat het onderdeel uitmaakt van een bredere 
strategie en dan zeggen wij meteen, Amen! Alleen dat vinden we helaas nog nergens terug. 
 
Wanneer je dit virus en alles er omheen als een geestelijke aanval ziet, besef dan dat God  niet 
verzoekt en ook niet verzocht kan worden (Jac. 1:13) Hij kan wel toestaan dat dit gebeurd en dan 
komt dit door de steken die het volk heeft laten vallen of omdat wereldwijd er velen zijn die Jahweh 
de rug hebben toegekeerd of Hem afwijzen. Dan zijn dit de vruchten die de wereldbevolking zelf 
heeft veroorzaakt.  
Wil je dan dat deze situatie gaat veranderen en volgens mij willen we dat allemaal, dan doe je dat 
met alle respect niet door op zondagmiddag samen een liedje te zingen of op maandagavond samen 
drie minuten te gaan bidden. Dit is geen geestelijke oorlog voeren tegen de machten, overheden en 
wereldbeheersers in de hemelse gewesten. Wil je werkelijke verandering, dan moet we iets gaan 
doen waarbij God niet anders kan dan Zijn belofte waarmaken. Laten we dan samen starten volgens 
2 Kronieken 7: 14 en opstaan volgens de gedrevenheid en honger van 1 Johannes 2:14. 
 
In de laatste veertig tot vijftig jaar zijn we in Europa en Nederland geestelijk slap en zwak geworden. 
De kerk is ingeslapen en dat doet pijn, maar het is wel zo. Vanuit de hele wereld komen al tientallen 
jaren de vruchten van onze voorouders, die in de zending zijn uitgegaan, naar ons toe om Europa 
weer wakker te schudden. Alleen is er nu even geen tijd meer om te blijven “slapen”.  
Laat wij ons verootmoedigen en boete doen, ons bekeren van onze zonden en die van onze 
voorouders, van onze verkeerde wegen. Laat ons dit belijden en ons bekeren en Christus Jezus om 
vergeving vragen. 
En weet je wat het mooie is, niet het hele land hoeft dit te doen. God zoekt naar een overblijfsel die 
bereid is om zijn/haar knieën te buigen en dan al gaat Hij zijn belofte waarmaken. En de belofte is dat 
Hij zal luisteren, ons zal vergeven en het land herstellen!!! 
Dat is het moment waarop de wereld ook de grootheid van onze Heer zal moeten aanschouwen en 
erkennen. 
 
Om aan alle mooie initiatieven een praktische gebedsstrategie toe te voegen hebben wij in de 
tweede bijlage uiteen gezet hoe de VEGD dit gaat oppakken en uitvoeren. 
 
Dit is hoe wij als gemeente VEGD hierin gaan staan en wat wij praktisch gaan doen. Daar hoef je het 
niet mee eens te zijn, dat mag. Laat het dan lekker aan je voorbij gaan.  Maar blijf niet stilzitten en ga 
met je eigen gebedsstrategie de strijd aan. Onze God is enig en uniek. Hij weet wat het best bij jouw 
past. 
Wanneer je zegt, in jullie strategie zit wat in en ik wil wel meedoen, voel je dan vrij om de 
documenten van de website te downloaden en te gebruiken. 
 
Gods zegen en sterkte in deze tijd van geestelijke srijd. 


