
“Maar de vrucht van de Geest is liefde...”
 (Galaten 5:22) 

Bid dat God radicale moslims laat weten 
dat Hij hen innig liefheeft.

Moslims zien hun relatie met God als die van 
een slaaf en zijn meester. Ze kennen Hem niet 
als liefhebbend en vol van genade. Dit maakt 
dat ze gebukt gaan onder een onmogelijke last 
wanneer ze proberen om God te behagen en 
Zijn gunst te verdienen door goede werken. 

Doe met ons mee wanneer we delen over de 
waarheid van het Goede Nieuws en de hoop die 
hen kan bevrijden. Totdat ze de ware natuur van 
God hebben ontdekt zullen ze niet in staat zijn 
om Zijn grenzeloze liefde en de ongeloofl ijke 
beloftes die Hij voor hen heeft te ervaren. 

Paulus preekte over dit onderwerp bij zijn 
Joodse publiek. Hij drong erop aan dat ze 
begrepen dat wie gered is door Christus geen 
slaaf meer is van de zonde of leeft onder de 
last van de wet, maar een geliefd kind van God 
is en een mede-erfgenaam van Christus. 

“Maar toen de tijd gekomen was zond God Zijn 
Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan 
de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van 
de wet opdat wij Zijn kinderen zouden worden. 
En omdat u Zijn kinderen bent, heeft God ons 
de Geest van Zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, 
Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent 
kinderen van God en als Zijn kinderen bent u 
erfgenamen, door de wil van God.”

(Galaten 4:4-7)

Door Gods genade heeft Hij onze harten gevuld 
met Zijn liefde. Sommige momenten zijn wij 
niet in staat om te voldoen aan wat God van 
ons verlangt. Bid dat radicale moslims de 
grenzeloosheid van Gods liefde die hun hart 
vervult zullen begrijpen, ongeacht hun gevoel 
het niet waard te zijn.

“Maar God bewees ons Zijn liefde doordat 
Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
zondaars waren.” 

(Romeinen 5:8)

Bid dat God Zijn overvloedige en 
persoonlijke liefde zal tonen aan alle leden 
van radicale moslimgroeperingen. Bid dat 
te midden van Gods liefde al het andere stil 
zal worden. 

Dag 12 - Vervuld met de liefde van God

“De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is 
de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, 
verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, 
in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.” 

(Sefanja 3:17)

Vraag God om Zijn liefde uit te gieten over 
de radicale moslims.

“Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke 
wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, 
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen 
in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft 
in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte 
en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die 
alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen 
met Gods volkomenheid.” 

(Efeze 3:16-19)

Bid dat leden van radicale moslim-
groeperingen geworteld en gegrondvest 
worden in Zijn liefde. Hoe zou de 
moslimwereld veranderen, wanneer ze 
werkelijk Gods liefde ervaren?
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“Maar de vrucht van de Geest is … vreugde...” 
(Galaten 5:22) 

Een religieus klimaat van angst, geweld en 
plicht leidt niet tot het leven dat God verlangt 
voor Zijn kinderen. God heeft ons gemaakt 
om vreugde te ervaren, een vreugde die alle 
verstand te boven gaat en die voortvloeit uit 
Zijn genade en goedheid.

Bid dat God radicale moslims vreugde geeft 
in de Heer. Bid dat ze overstromen van 
vreugde in Hem en dat ze zingen, dansen 
en Hem aanbidden. 

“De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik 
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk 
met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de 
stad van David jullie Redder geboren. Hij is de 
Messias, de Heer.” 

(Lucas 2:10-11)

Jezus is de ultieme bron van onze vreugde. Bid 
dat leden van radicale moslimgroeperingen 
vreugde vinden in de Verlosser, die de bron van 
vreugde is voor alle volken. Bid dat ze zullen 
steunen op Jezus en zich zullen herinneren dat 
hun zonden zijn weggewassen en dat ze voor 
God zonder schulden zijn en innig geliefd.

“De enige God, Die de macht heeft u voor 
struikelen te behoeden en u onberispelijk en 
juichend van vreugde voor Zijn majesteit te laten 
verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, 
onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, 
de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu 
en tot in alle eeuwigheid. Amen.” 

(Judas 1:24-25)

Bid dat leden van radicale moslim-
groeperingen de aanwezigheid van God 
kennen en dat ze Zijn weg die naar het 
leven leidt kiezen. Bid dat de vreugde 
die ze hebben in de Heer hen naar 
rechtvaardigheid doet verlangen. 

“U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige 
vreugde in Uw nabijheid, voor altijd een liefl ijke 
plek aan Uw zijde.” 

(Psalm 16:11)

Bid dat radicale moslims de volheid van 
vreugde ervaren wanneer ze ervoor kiezen 
om met God te wandelen. Bid dat alles 
wat hun vreugde weg kan nemen of hen 
ervan kan weerhouden om ware vreugde te 
vinden wordt weggenomen.

Dag 13 - Vreugde

“Bid dat ze 
overstromen 
van vreugde”
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 “Maar de vrucht van de Geest is … vrede...” 
(Galaten 5:22) 

Vrede in het Midden-Oosten. Hoe vaak hebben 
we deze zin gehoord? Geloven we dat het 
mogelijk is? Of halen we onze schouders op, 
rollen we met onze ogen of richten we ons op 
theorieën die betrekking hebben op politiek, 
cultuur en religie?

Overal ter wereld zoeken mensen vrede. 
Degenen die een confl ict hebben op hun 
werk of binnen hun familie, mensen die 
ontheemd zijn door oorlog, zelfs degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het voortduren van 
de oorlog, ze volgen allemaal een verwrongen 
idee van hoe vrede en gerechtigheid eruit 
moeten zien. Het verlangen naar vrede is 
universeel.

Ware vrede kan alleen worden gevonden 
wanneer je leeft met Jezus. We hadden 
allemaal geen vrede totdat we werden gered 
door Jezus` offer en werden herenigd met onze 
God.

Ware en blijvende vrede is een vrucht die 
groeit in een hart dat zich heeft onderworpen 
en gehoorzaam is aan de Geest:

“Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, 
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet.” 

(Johannes 14:27)

Blijvende vrede wordt gevonden in Jezus’ 
werk om ons te verzoenen met God. Bid 
dat de radicale moslims de Vredevorst 
leren kennen, die angst en dood heeft 
overwonnen.

“Toen zei Hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen 
dit volk: Luister goed, maar begrijpen zul je het 
niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.’” 

(Jesaja 9:6)

Niemand is te ver van God verwijderd om te 
worden bereikt met Zijn vrede. Bid dat leden 
van radicale moslimgroepen vrede zullen 
vinden met mensen en met God als leden 
van Zijn huisgezin. Bid dat God de geest van 
oorlog, vernieling en verdeeldheid in de harten 
van de radicale moslims zal vervangen door 
een geest van vrede.

“Want Hij is onze vrede, Hij die met Zijn dood de 
twee werelden één heeft gemaakt, de muur van 
vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet 
met Zijn geboden en voorschriften buiten werking 

Dag 14 - Vrede

heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één 
nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede en 
verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam 
met God, door in Zijn lichaam de vijandschap 
te doden. Vrede kwam Hij verkondigen aan u 
die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij 
waren: dankzij Hem hebben wij allen door één 
Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen 
vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net 
als de heiligen, en huisgenoten van God.” 

(Efeziërs 2:14-19)

Bid dat onze christelijke broeders en zusters 
in het Midden-Oosten zich vasthouden 
aan hun Redder, zelfs wanneer ze worden 
omgeven door vijandigheid. Vraag God om 
hen in staat te stellen om Zijn vrede uit te 
stralen te midden van de onrust in hun regio.

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan 
zal de vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus 
bewaren.” 

(Filippenzen 4:6-7)
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