Gebed voor 2019, voor Europa en voor de gemeente.
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. 2 Tess. 3:3 NBG ´51
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij
ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.
2
Tim. 2:12-13 NBG ´51

Heer onze God, liefdevolle Vader, Vader van elk van ons en Vader van Europa.
Wij zijn U dankbaar voor Uw trouw, niet enkel voor onszelf maar ook voor ons continent. U had ook eenvoudig
kunnen zeggen, na eeuwen van oorlog en in het bijzonder de twee wereldoorlogen en de holocaust: ´Het is meer
dan genoeg geweest, genoeg is genoeg.´
Wij lijden door een ernstige geestelijke crisis en er zijn grote politieke spanningen. Wij hebben hier deel aan, zijn er
zelfs mede de oorzaak van en dragen de gevolgen ervan. Heer, ontferm U over ons en vergeef ons. Laat ons niet op
eigen gekozen wegen voortgaan.
We zien lichtpuntjes, we zijn hoopvol omdat we daarin iets van Uw toekomst zien oplichten. Deze initiatieven
brengen ons weer in beweging. Maak ons wakker om alert te zijn en breng ons mee in beweging, dat dit continent
gered gaat worden.
We houden ons vast aan Uw trouw, zoals U trouw bent aan Uw volk Israël. Zoals U Israël herstelt, herstel ook Europa
in haar joods-christelijke wortels en erfgoed. We danken U voor de krachtige invloed van de Reformatie vanaf de
zestiende eeuw, maar bidden ook om vergeving voor alle verdeeldheid die in de afgelopen eeuwen ontstond door
onze geloofsstrijd voor de waarheid.
Dat we nooit verdeeld en gescheiden zullen raken van onze zustervolken op de Britse eilanden.
Geest van gemeenschap en verbondenheid, houd ons bijeen op een goede manier.
We roepen het samen uit met de woorden van het lied van Hillsong: ´Break our hearts for what breaks yours´
(https://www.youtube.com/watch?v=Wk3b5_9vjvc).
Dat we kwetsbaar en bewogen zullen zijn om de armen, de vreemdelingen en de vluchtelingen, om ieder
mensenkind. Rust ons toe met nieuwe sterkte voor dit komende jaar met al zijn uitdagingen. Met Uw kracht die ons
en de wereld versteld zal doen staan. In de kostbare naam van Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.

We wensen een elk van jullie een gezegend Kerstfeest toe en een
voorspoedig 2019.
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