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1. We gaan zowel als ekklesia (kerk) als persoonlijk door een louterend vuur heen 

Er was een beeld van een grote blaasbalg die vuur aanwakkerde. 

God komt met vuur van boven af zodat wij gereinigd worden van alles wat onzuiver is (dealen 

met ons vlees en onze issues – Komt nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere – 

Jes. 1:16-20). Nadat wij door het vuur zijn gegaan zal er meer kracht en autoriteit zijn. Er is een 

vloedgolf van God (recht en gerechtigheid) die nog wordt tegengehouden totdat wij door het 

vuur gereinigd zijn en de juiste mensen op de juiste plekken zijn gebracht. 

In dit proces van door het vuur heengaan spreekt God vanuit Luk. 12:32: ‘Wees niet bevreesd, 

kleine kudde, want het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven’. 

Gebedsfocus: dat de ekklesia niet passief zal zijn, maar deze tijd van vuur (beproeving) zal 

gebruiken om zich te bekeren van haar afgoden, haar gebrek aan toewijding, bitterheid, 

verdeeldheid enz. zodat zij er sterker uit gaat komen en gaat regeren met een nieuwe kracht en 

autoriteit. Dat ons vertrouwen op God gericht zal zijn en niet op onze overheid. Hij wil ons Zijn 

plannen bekend maken (Amos 3:7). Het is aan ons als koningen om te onderzoeken (Spr. 25:2). 

Wij mogen dit vervolgens in geloof blijven verwachten en proclameren daar waar we het in het 

natuurlijke nog niet zien. 

2. God wil bewegen op verschillende niveaus  

De Heer wil voor alle invloedssferen in de maatschappij (bijv. regering, maar ook business en 

gezondheidszorg) strategieën openbaren voor zowel landelijk, regionaal/lokaal als ook 

persoonlijk niveau. Want deze verschillende niveaus hebben ook verschillende bestemmingen. Er 

is een veelkleurigheid die tegelijkertijd één geheel vormt. We zijn 1 natie met 12 provinciën (elk 

met een eigen vlag en een eigen bestemming), maar zittend aan 1 tafel. 

Gebedsfocus: dat op elk niveau mensen gaan spreken en handelen om de blauwdrukken van 

God vrij te zetten. We moeten onze gebeden niet alleen richten op de nationale regering, maar 

ook op de andere niveaus, omdat veranderingen daar bijdragen aan de doorbraak van Gods 

Koninkrijk in Nederland. 

3. De bestemming van Nederland vrijzetten 

Nationaal: Ook in deze periode van beproeving is het belangrijk om te blijven geven, om tot 

zegen zijn, om te blijven bidden voor de overheid op alle niveaus (bidden voor hen brengt 

compassie i.p.v. veroordeling). We mogen zaaien waar we nog niet geplant hebben, zodat het 

veelvoudig vrucht kan dragen (Dat houdt misschien concreet in dat we gebed en financiën 

mogen zaaien waar we dat nog niet eerder hebben gedaan, bijv. om kleine bedrijfjes overeind te 

houden). Misschien moeten we ergens onze kennis zaaien, zodat het meer vrucht kan dragen. Zo 

mag onze economie weer tot leven komen, niet alleen van bovenaf, maar ook van onderop, door 

ons, door mensen die opstaan en gaan geven en spreken. 

Internationaal: Wat wij andere naties te geven hebben zijn: recht en gerechtigheid, ons 

ondernemerschap, onze positieve invloed wereldwijd (niet dat we dit altijd al doen, maar we zijn 

hiertoe geroepen). 

Gebedsfocus: Dat de bestemming van Nederland zowel in de kerk als in heel het Nederlandse 

volk wordt vrijgezet, zodat God ons land kan zegenen en ons land tot bloei zal komen. 

Dat deze bestemming ook internationaal wordt vrijgezet, zodat wij als Nederland de ‘giver 

nation’ en de pioniers kunnen zijn waartoe de Heer ons roept. Belangrijk daarbij is dat zonden 

die deze bestemming blokkeren worden opgeruimd. 

Tot slot was er de indruk dat er geestelijk gezien op 21 december niet een winter aanbreekt voor 

Nederland, maar een lente en dat velen in Nederland in de komende tijd tot bekering zullen komen. 

De Bijbel roept ons op om alle profetische woorden te toetsen, dus toets ook bovenstaande 

woorden. 


