
Pad 11. Gebed En Voorbede
Psalm 119:105: "Uw woord is een lamp voor mijn voeten een licht op mijn pad."

DAG 56     D.T.P. periode 3

ZATERDAG: HET BREKEN VAN KETTINGEN VAN 

ONRECHTVAARDIGHEID
Lezen: Lucas 18:1-14 9 (vs. 7: Bid God om recht te verschaffen) 

Gods troon is gevestigd op gerechtigheid en recht (Psalm 89:14).
Hij haat onrecht. En Hij droeg ons op om voorbede te doen om zo
de kettingen van onrecht te verbreken. Of we nu bidden voor
stervende kinderen in oost Afrika, politieke gevangenen in Azië of
landen waar mensen geen Bijbels mogen hebben, we zijn altijd
bezig met Gods wil als we bidden voor rechtvaardigheid. In 1982

leerden kinderen op een christelijke school in Zuid-Californië hoe ze moesten
bidden voor landen in opschudding. Ze begonnen te bidden voor de vrijlating van
Lech Walesa, de gevangen leider van de Poolse Solidariteits- en Handelsvakbond.
Hoewel de kinderen dit niet wisten waren er wereldwijd duizenden mensen die
ook voor de vakbondsleider aan het bidden waren. Walesa werd uiteindelijk
vrijgelaten door de communistische autoriteiten en ging door en streefde naar
het presidentschap van Polen in de eerste democratische verkiezingen die dat
land ooit gekend had. Die kinderen in het zuiden van Californië zagen dat hun
gebeden echt een verschil kunnen maken in de geschiedenis van een land.
Bidden tegen onrecht vergt doorzettingsvermogen. Het kan maanden of zelfs
jaren in beslag nemen voordat we een echte doorbraak zien. Maar God is
getrouw. Hij zal gerechtigheid brengen naar diegenen die het uitroepen naar
Hem. Tegen wat voor onrecht zou jij kunnen bidden? 

Neem er de komende tijd de tijd voor om in gebed tegen dat onrecht in te gaan.
Als het onrecht in deze wereld je nog niet raakt, vraag dan aan God of Hij je hart
verandert zodat het je meer raakt en je automatisch meer tegen
onrechtvaardigheid gaat bidden. 

Naslag: Psalm 33:5


