
   

Hulp bij het bidden 
 
Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot 
Mij gaan bidden en weer gaan leven zoals Ik het wil, dan zal Ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en 
hun vergeven dat ze Mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal Ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land. 
2 Kronieken 7:14 BB 
https://bible.com/bible/1276/2ch.7.14.BB 
 
Ben je pas tot geloof gekomen in de levende God, de God van de Bijbel? 
Weet dan dat alles wat je ooit deed tegen Zijn wil, volledig vergeven is,  door het offer van Jezus. 
 
Jij, die al lang geleden in de God van de Bijbel bent gaan geloven,  jij kent Hem als de altijd aanwezige, en 
weet: er is geen moment geweest dat Hij er niet was. 
 
Jij die nog niet heel lang God bent gaan volgen, weet dat je doordat je de Woorden van de Allerhoogste uit 
bent gaan spreken, de duivel hebt overwonnen. De duivel heeft nu geen vat meer op jou. 
Je kent de Vader nu. 
 
Dus nogmaals: 
Jij, die al lang een mens van de Weg bent, jij kent de Vader Die er altijd al was. 
Jij, die nog een jonge gelovige bent, weet dat je sterk bent, dankzij Gods Geest én Zijn Woord die in jou zijn. 
Door geleid door Zijn Geest Zijn Woord tot je te nemen én het uit te spreken, overwin je de duivel. 
Hij kan niets tegen je uitrichten. 
Uitgewerkt naar 1 Johannes 2:12-14 
 
Woorden die uitgesproken worden, kunnen leven maar ook dood voortbrengen. 
Jij kiest of je woorden uitspreekt die vrucht voort brengen of vergif, leven of dood. Spreuken 18:21 
 
Waar je fysiek ook bent,  in de gemeente, thuis of op straat, wij vormen met elkaar een geestelijk leger in 
dienst van de Allerhoogste, de levende God. 
We laten ons niet weerhouden om tot dat leger te behoren. 
Met elkaar spreken we uit: 
 
Ik ben soldaat in het leger van God. 
We gaan de strijd aan en zullen de overwinning behalen. 
Ik verwerp de uitspraak dat ik besmet zal raken met het Coronavirus in Jezus naam. Dit is een vloek die geen 
macht over mij heeft. 
 
Ik vertrouw op Gods Woord. 
Ik vertrouw op het bloed van Christus, dat mijn geest, ziel en lichaam beschermt. 
Ik vertrouw op het verbond die de  Levende God met ons aanging. 
Ik zal niet leven vanuit angst of ongeloof, want ik zie op Jezus. In het Hebreeuws is zijn naam: Jesjoea Ha 
Mashiach. 
Ik sta en wandel in de kracht en autoriteit van God Ik houd mijn blik gericht op Jezus, want Hij is mijn 
Voleinder en Leidsman van ons geloof. 
Ik richt me dus niet op dat waar men mij vanuit de wereld angstig voor wilt maken,  en dat wat niet 
acceptabel is. Niets in deze wereld is blijvend, iets wat er nu lijkt te zijn, is verdwenen voor je het weet. 
Spreuken 24:5 
Dus om het Coronavirus als voorbeeld te gebruiken: 

https://bible.com/bible/1276/2ch.7.14.BB


   
Het is er, maar ik accepteer het niet in mijn leven. 
Ik wil er zelfs mijn gedachten niet op richten. 
In plaats hiervan richt ik me op het Woord van God en het bloed van het Lam. 
 
Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare 
dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. 
2 Korintiërs 4:18 BB 
https://bible.com/bible/1276/2co.4.18.BB 
 
Het begon in Galilea, nadat Jezus van Nazareth door Johannes was gedoopt. 
God zalfde Hem toen met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging door het land, was goed voor de mensen 
en maakte iedereen gezond die door de duivel gevangen werd gehouden. Want God was met Hem. 
Handelingen 10:38 BB 
https://bible.com/bible/1276/act.10.38.BB 
 
Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten. 
Jacobus 4:7 BB 
https://bible.com/bible/1276/jas.4.7.BB 
 
Stap 1 

• Ik belijd en bekeer mij van mijn zonden,  vraag U om vergeving en dank U, Here Jezus voor uw 
vergeving. 

• Ik belijd de zonden van mijn voorouders, vraag U hen te vergeven en dank U voor Uw vergeving. 

• Ik belijd en bekeer me van het feit dat we als kerk hebben geslapen, dat we zwak werden en Uw 
kracht en autoriteit niet hadden ingezet. 

• Ik bid dat ogen opengaan. 

• Ik bekeer me van angst en ongeloof. 

• Ik bekeer me ervan dat ik me richtte op het zichtbare en wat er niet is. 

• Ik vraag Uw vergeving voor dit alles en dank U Heer Jezus, voor Uw vergeving. 

• Ik ga me richten op het onzichtbare dat eeuwig is. 

• Ik verbreek alle angst en ongeloof dat zich nog in mij zou bevinden in Jezus Naam. En ik gebied angst 
en ongeloof om te verdwijnen uit mijn leven in Jezus naam. 

 
Stap 2 

• Ik dank God voor het bloed van Christus dat mijn geest, ziel en lichaam beschermt. En ik spreek het 
bloed van Christus uit over mijn leven. 

• Ik dank U dat ik ook Uw bloed mag uitspreken/ uitgieten over ons gezin, familie, broers en zussen, 
over onze woonomgeving, over ons dorp, stad en over ons land, in Jezus naam. 

• Ik dank U God, dat Uw bloed ons beschermd. 

• Ik dank U dat ik in Uw bloedverbond met Jezus Christus mag wandelen. 
 
Stap 3 
Jezus antwoordde: "Heb geloof in God. 
Markus 11:22 BB 
https://bible.com/bible/1276/mrk.11.22.BB 
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Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!' 
dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook 
gebeurt. 
Markus 11:23 BB 
https://bible.com/bible/1276/mrk.11.23.BB 
 
Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood 
heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. Door dit met je hart te geloven, word je 
vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered. 
Romeinen 10:9-10 BB 
https://bible.com/bible/1276/rom.10.9-10.BB 
 
In geloof spreek ik uit: 

• Ik geloof met mijn hart en spreek uit dat Gods genezing over mij is, in Jezus naam. 

• Het Coronavirus heeft geen vat op mij, in Jezus naam. 

• Ik geloof met mijn hart en spreek uit dat Gods genezing over mijn gezin, familie, broers en zussen, 
over onze woonomgeving, over ons dorp, stad en over ons land is, in Jezus naam. 

• Het Coronavirus heeft geen vat op hen allen, in Jezus naam. 

• Deze aanval van de vijand heeft geen succes, maar is verbroken en verslagen in Jezus Naam. 

• Dit gebed kun je zelf nog verder aanvullen met te bidden voor diegene die nog ziek zijn, bescherming 
voor zorgpersoneel die hen benadelen, onze regering voor het nemen van wijze besluiten en wat er 
verder in je opkomt om voor te bidden. 
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