
   

Wat gaan wij als VEGD doen 
 
Algemeen: 

• Het corona virus is er. En of dit nu wel of niet door mensenhanden gemaakt en verspreidt is, 
verandert daar niets aan. 

• Er is meer aan de hand dan alleen een griepvirus. Er zit een veel bredere strategie achter. 

• Er is een probleem gecreëerd en straks komt waarschijnlijk “de oplossing”, een vaccin. En de vraag is 
wie gaan daar aan verdienen en wat wordt er nog meer mee bereikt. 

• Het duurt nog even en dan lopen we de kans op een loc down en schuift de mening waarschijnlijk op 
naar iedereen verplicht vaccineren. Maar wat zit daarin en wat gaat er dan gebeuren. Bijv. als je 
weigert. 

 
Weet dat wij het kunnen vernietigen met onze mond en met wat wij uitspreken. Besef dat leven en dood in 
de macht van de tong zijn. (Spreuken 18:21) 
Er zijn velen die van alles zeggen. Elkaar ook nog eens tegenspreken terwijl zij allemaal naar voren geschoven 
worden als expert. En wat er wordt gezegd, zijn vaak ook nog vervloekingen. Laten we van het positieve 
uitgaan en dat is dat deze mensen dat niet eens beseffen. Daarom moeten we vooral voor hen bidden. Wij, 
christenen moeten beter weten. Daarom is het de hoogste tijd om op te staan en dit probleem op Gods 
manier aan te gaan pakken. 
Dus wat gaan wij doen, wat willen wij geloven, laten wij ons volledig in de greep van de media en anderen 
meenemen, laten wij manipulatie, ongeloof, vertwijfeling en angst in ons leven toe. Of gaan wij staan op de 
beloftes en het Woord van God. En gaan we dit uitspreken!! 
 
Een van de afleidingen is om de voorbidders weg te halen bij wat ze doen en ons te richten en te laten leiden 
door de politiek en de media. En weet de politiek probeert zijn best te doen, alleen weten zij de oplossing 
ook niet. Terwijl er toch drie “christelijke” partijen rondlopen in Den Haag. Wanneer gaan zij hun mond 
opendoen? Laat ons voor hen bidden. 
 
Wat is God aan het doen? 

• Hij is een leger bij elkaar aan het halen om hier tegenop te komen en de strijd aan te gaan en 
overwinning te halen.  

• Hij wil dat wij gaan vertrouwen op het Woord van God, op het bloed van Christus, op ons verbond 
met de levende God. 

• Hij wil dat wij onze angst, ongeloof, etc. gaan opruimen. 

• Hij wil dat wij gaan staan en wandelen in Zijn kracht en autoriteit. 

• Hij wil dat wij ons op Jezus Christus gaan richten en niet op iets wat wij niet moeten accepteren en 
dat ons angst brengt. Wat er eigenlijk niet is. (Spreuken 23: 5) 
Iedereen zegt het is er en jij zegt nee het is er niet*. 
Toelichting* 
Het “is er niet” betekent niet dat wij het ontkennen, maar het is dat wij daarmee duidelijk maken: 
o Wij beseffen dat het er is. (de diagnose) 
o Maar wij accepteren het niet in ons leven. Laten het niet toe in ons leven. Wij zetten daar het 

bloed van het Lam en het Woord van God tegenover. 
o Het virus is niet van mij, dus daarom wil ik het ook niet hebben. 
o Wil je het virus? Laat het dan toe in je denken en zet vervolgens de deur open en doe niets. 

• God wil ons leren om te kijken volgens 2 Korinth. 4:18 
 

  



   
Op welk woord gaan wij staan? 
Dat van de regering, de media, internet en een ieder die over Corona virus spreekt. Of gaan wij staan op het 
Woord van God en dit samen proclameren. 
Dus stop met de gebeden in de trend van: God wilt U dit doen of dat doen of corona laten verdwijnen. Maar 
begin te proclameren als een zoon van God, als een jongeling die overwonnen heeft. (1Joh.2: 14)  
 
Nog een paar teksten om te bekijken 

- Hand.10:38 
- Jacobus 4:7 

 

Hoe gaan we dit als VEGD praktisch maken 
Drie keer per dag in gebed 
We willen net als Daniël drie keer per dag in gebed gaan. Laten we dit met elkaar doen zolang het nodig is. 
Wij weten dat dit een offer is, maar het is nu de tijd om te laten zien wat het betekent : Gij geheel anders, je 
bent een nieuwe schepping in Christus Jezus en om in praktijk te brengen datgene wat we door de jaren 
heen aan geestelijk voedsel hebben mogen opeten. We gaan dit iedere dag doen rondom: 

• 08.00 uur 

• 17.30 uur 

• 21.30 uur 
 
Waar kun je dan bidden? 

• We gaan proberen om iedere dag op die tijdstippen het gebouw van de gemeente open te laten zijn. 
Dit voor degene die samen met anderen willen bidden. Wel volgens de richtlijnen van het RIVM. 

• Je kunt op deze tijdstippen ook thuis, op je werk, of waar je dan ook bent bidden. 
 
Wat en hoe gaan we bidden? 
Stap 1 We gaan eerst volgens 2 Kronieken 7:14 bidden. 
We belijden en bekeren ons van onze zonden en vragen Jezus Christus om vergeving. 
We belijden bij God de zonden van onze voorouders en vragen Jezus Christus om vergeving. 
We belijden en bekeren ons van het feit dat de kerk heeft geslapen, zwak is geworden en haar kracht en 
autoriteit heeft verloren. En we vragen Jezus Christus om vergeving. 
We bidden dat de ogen worden geopend 
We bekeren ons van angst en ongeloof. Van het richten op het zichtbare en wat “er niet is” i.p.v. ons te 
richten op het onzichtbare dat eeuwig is. (2Kor.4:18) En we verbreken angst en ongeloof over ons leven in 
Jezus naam. 
We verbreken de kracht van het Corona virus over onze gedachten, mijn lichaam, mijn wil, mijn leven. En 
daarna over je gezin, familie, broeders en zusters, je buurt, de stad en ons land in Jezus naam. 
 
Stap 2 We gaan de dimensie in van het Bloed van Christus. 
Wij gaan God danken voor het bloed van Christus over onze geest, onze ziel en ons lichaam. 
En daarna over je gezin, familie, broeders en zusters, je buurt, de stad en ons land in Jezus naam. 
Dank God dat Zijn bloed ons beschermd en dat wij in dat bloedverbond met Jezus Christus mogen wandelen. 
 
Stap 3 Begin met proclameren en niet meer kinderlijk te bidden. 
Marc.11:22  Hebt geloof in god 
Marc.11:23 Spreek tegen de berg en twijfel niet. 
Romein.10:9, 10 geloof en belijdt met je mond. 
Dus: Geloof het en spreek het uit.  



   
Dus: vraag niet meer: Heer wilt U alstublieft deze berg wegnemen, maar spreek tegen de berg en hij zal 
weggaan. 
Laten wij ervoor zorgen dat wij gaan geloven met ons hart en het uitspreken met onze mond dat Gods 
genezing over jouw is en dat corona geen vat op jouw heeft en dat deze aanval van de vijand geen succes 
heeft en verbroken en verslagen is in Jezus naam. 
Daarna kun je dit ook bidden voor je gezin, familie, broeders en zusters, je buurt, de stad en ons land in Jezus 
naam. 
 
Toelichting: Bij de eerste keer bid je stap 1. 
Alle andere dagen voor stap 2 en 3 zolang als dit nodig is. Het is goed om altijd te bidden voor onze regering, 
het zorgpersoneel, voor genezing van alle getroffenen door het virus, etc. Dus niet allen voor datgene wat 
hierboven in stap 2 en 3 staat. 
 

 
VRAAG: DOE JE MEE EN GA WE SAMEN DEZE STRIJD AAN? 


