
GOD IS ONZE kracht 
Wereldwijde dag van Gebed & Vasten - 12 januari 2022 

Lofprijzing-God is onze kracht: Iemand Die vastberaden is, met karakter, verstand, 

doel, het vermogen om weerstand te bieden aan macht en kracht 
De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met 
macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen  Psalm 93:1 
Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en vreugde zijn in Zijn plaats 1 Kronieken 16:27 

Uw God heeft uw kracht aan u geboden; versterk, o God, wat U aan ons gedaan hebt! Psalm 68:29 

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Psalm 138:3 

Belijdenis 
opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze 
God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. 1 Thessalonicenzen 3:13 

Dankzegging 
Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent 
voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. Psalm 59:17 

Voorbede - onze kinderen 

Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met 
heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Lucas 10:27  
gelovige leerlingen/leraren/personeel 
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Psalm 105:4   
Ongelovige leerlingen/leraren/personeel 
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft 
opgewekt, zult u zalig worden. Romeinen 10:9   
Schoolzaken 
Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht. 1 Kronieken 16:28  
Geestelijk ontwaken, opwekking, geleid door Bijbelse waarden en hoge morele normen, bescherming, 
andere gebedspunten... 
Moeders in Gebed  
Voor U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen, want God is mijn veilige vesting, mijn goedertieren God.  
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Psalm 59:18  Filippenzen 4:13  

Zegen 
Moge onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een 
eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, uw harten 
vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. En moge de Heere 
uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.  2 
Thessalonicenzen 2:16-17 en 2 Thessalonicenzen 3:5 


