
Bidden voor onze koning en voor kabinet Rutte III 

 Onderstaande bijbelteksten zijn een mengeling van beloftes, opdrachten, gebeden en proclamaties, en 
hebben telkens verband met het werkveld van de minister of staatssecretaris (en de koning). Het uitspreken van 
deze teksten is al een gebed tot God. Je kunt daar natuurlijk andere teksten of eigen woorden aan toevoegen. 
 Over het uitspreken van bijbelwoorden als proclamatie het volgende. Je doet dat vanuit het vertrouwen dat 
het gesproken Woord van God effectief is, dat het iets uitwerkt. Bij de schepping: ‘En God zei: “Laat er licht zijn!” En 
er was licht.’ (Gen. 1:3). ‘Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er’ (Ps. 33:9). Dat het Woord van God 
effectief is en iets uitwerkt, klinkt ook door in het profetische woord uit Jesaja 55:11 ‘(...) zo zal Mijn woord zijn dat 
uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt.’ Verder 
spreken de woorden van Hebreeën 4 voor zichzelf: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan 
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het 
oordeelt de overleggingen en gedachten van ons hart.’ (Hebr. 4:12). 
 Wie een bijbelwoord als proclamatie uitspreekt, spreekt een belofte, een belijdenis, een woord van God over 
een situatie uit. Het spreekt voor zich dat het uitspreken van proclamaties geen magische formule is of een magisch 
gebruik van het Woord van God. Het is alleen effectief als het onder leiding van de Heilige Geest gebeurt. Tenslotte 
noemt Paulus het Woord van God ‘het zwaard van de Geest’ (Ef. 6:17). 
 Natuurlijk zijn er vele manieren om door deze gebedsbijlage heen te gaan. Zelf kies ik ervoor om in het jaar 
2018 wekelijks één minister of staatssecretaris te adopteren. Dan komt koning Willem-Alexander op week 1... en 
resten er nog 24 weken. De tweede ronde is dan voor de tweede helft van het jaar.... 

Veel zegenrijke gebedsmoment toegewenst      Jan Minderhoud 

 
Koning Willem- Alexander 

Psalm 72:15 
Leve de koning!  
Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag 
aan dag. 

Spreuken 25:5 
Als de koning zich ontdoet van goddelozen, schraagt gerechtigheid zijn troon. 

Psalm 2:10-11 
Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.  
Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde. 

Ministers Kabinet Rutte III 

Mark Rutte – Premier 
Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken. 

Psalm 72:2, 12-13 
2   Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.  
12  Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,  wie zwak is en geen helper heeft.  
13  Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,  wie arm is, redt hij het leven.  

Spreuken 21:1 
De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER,  
Hij leidt ze waarheen Hij maar wil. (NBV) 
Als greppels water is het hart van een koning  in de hand van de Ene, 
naar al wat Hem behaagt kan Hij het buigen. (Naardense Bijbel) 



De drie vicepremiers 

 

De Jonge, Ollongren en Schouten (vlnr) 

Hugo de Jonge - vicepremier en minister Volksgezondheid (CDA)  
 
Psalm 92:13-16 (Naardense Bijbel) 
Een rechtvaardige zal groeien  als de palmboom, als een ceder op de Libanon gedijen;  
die geplant zijn in het huis van de Ene, in de voorhoven van onze God, die zullen groeien! 
Nog in grijsheid lopen zij uit,-worden groen en vol frisheid. 
Om te melden hoe rechtuit is de Ene, mijn Rots: valsheid is hem vreemd! 

Kajsa Ollongren - vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(D66) 
 
Romeinen 13:1b en 4 
Want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 
Want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn.  

Carola Schouten - vicepremier en minister van Landbouw (CU) 
 
Jesaja 28:24-26: 
24  Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen?  Blijft hij voren trekken in zijn land?  
25  Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwij, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken  en 
spelt langs de rand van zijn akker?  
26  Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen.  

De overige ministers 

 

Zijlstra, Wiebes, Dekker, Bruins en Van Nieuwenhuizen (vlnr) 



Halbe Zijlstra -  minister van Buitenlandse Zaken (VVD) 
 
Psalm 2:7b, 8, 10-12a 
‘Jij bent mijn Zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ 
Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.  
Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.  
Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde.  
Bewijs eer aan zijn Zoon met een kus,  
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,  
 

Eric Wiebes - minister van Economie en Klimaat (VVD) 
 
Genesis 2:15 
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 

Jesaja 45:18b 
Niet als chaos schiep Hij de aarde, maar om te bewonen heeft Gij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen 
ander. 

Sander Dekker - minister voor Rechtsbescherming (VVD) 
 
Psalm 43:1-4 (verkort) 
Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij ....U bent toch mijn God, mijn toevlucht ...  
Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden ..... God, mijn hoogste vreugde... God, mijn God. 

Psalm 82:3, 4, 8 
Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken,  
bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van wie kwaad wil.  
Verhef U, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren U toe. 
 

Bruno Bruins  - minister van Medische Zorg (VVD) 
 
Exodus 15:26 
De Heer zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in 
zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal Ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee 
Ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ 

Psalm 103:2-4 
Prijs de HEER, mijn ziel,  vergeet niet één van zijn weldaden.  
Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen,  
Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, 
 

Cora van Nieuwenhuizen - minister van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) 
 
Spreuken 3:6 
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg – NBV 
Ken Hem op al je wegen,- en Hij zal je paden recht maken – Naardense Bijbel 

Psalm 93:4 
Boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige 
HEER.  



 

 

 

Bijleveld, Grapperhaus en Hoekstra (vlnr) 

Ank Bijleveld - minister van Defensie (CDA) 
 
Jesaja 2:3-4 
Machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs 
God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’  
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.  
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.  
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.  
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

Ferdinand Grapperhaus - minister van Justitie en Veiligheid (CDA) 
 
Spreuken 18:10 
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. 
 
Psalm 91:1-2 
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,  
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ 

Psalm 18:2b-3 
Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,  
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. 
 

Wopke Hoekstra - minister van Financiën (CDA) 
 
Haggaï 2:8 
Het zilver is voor Mij en het goud is voor Mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. 
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 

Romeinen 13:6-7 
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns 
verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. 

 



 

Kaag, Koolmees en Van Engelshoven (vlnr) 

Sigrid Kaag - minister op Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) 
 
Jesaja 5:8 
Wee degenen die zich huis na huis toeëigenen, die akker na akker samenvoegen,  
tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen. 

Jesaja 1:23, 27 
23  Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken alleen aan geschenken en 
steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud.  
26  Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam 
dragen: ‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’. 27. Sion zal verlost worden door recht en wie zich 
bekeert door gerechtigheid. 
 
Johannes 17:3 
Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en hem die U gezonden hebt, Jezus 
Christus. 

Wouter Koolmees - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) 
 
Mattheüs 20:1 
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om 
dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 

Ingrid van Engelshoven - minister van Onderwijs (D66) 

Jakobus 1:5 
Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en 
zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 

1 Timoteüs 2:1-2 
Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en 
dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en 
ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van 
God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 



 

Arie Slob - minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en media (ChristenUnie) 
 
Psalm 78:1-4 
Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.  
Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.  
Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.  
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen  
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 

Lukas 2 
40   Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
49b Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 
52   Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de 
mensen. 
 

 

 

De staatssecretarissen 

 

 

Harbers, Van Ark, Visser en Snel (boven, vlnr). Van Veldhoven, Keijzer, Knops en Blokhuis (onder, vlnr) 



Mark Harbers - staatssecretaris van Migratie (VVD) 
 
Psalm 9:10 
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,  een burcht in tijden van nood. 

Psalm 145:14 
Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op. 

Psalm 146:5a, 6b, 7a 
5a Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  
6  die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, Hij die trouw is tot in eeuwigheid,  
7  die recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen.  

Hebreeën 13:2 
En houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 

 

Tamara van Ark - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD).  
 
1 Tessalonicenzen 5:14 
Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de 
moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 
 
Jakobus 1:27 
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je 
in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 

Barbara Visser - staatssecretaris Defensie (VVD) 
 
Psalm 27:1 en 3 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?  
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?  
Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn,  
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 

Psalm 144:1-3, 14-15 
1-3 Geprezen zij de HEER, mijn rots, 
die mijn handen oefent voor de strijd,  
die mijn vingers schoolt voor het gevecht,  
mijn beschermer, mijn vesting,  
de burcht die mij veiligheid biedt,  
het schild waarachter ik schuil.,  
14b-15  geen inval, geen uittocht, geen weeklacht op onze pleinen.  
Gelukkig het volk dat zo mag leven, gelukkig het volk dat de HEER als God heeft.  

  



Menno Snel - staatssecretaris Financiën (D66) 
 
Mattheüs 22:21b 
‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 

Haggaï 1:2b en 4 
‘Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de HEER weer op te bouwen. 
Is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een 
ruïne is!’ 

 
Stientje van Veldhoven - staatssecretaris van Infrastructuur (D66) 

Johannes 7:37b-38 
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft 
bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, ”zo 
zegt de Schrift.’ 

Johannes 14:6 
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ 

Mona Keijzer - staatssecretaris Economische Zaken (CDA) 
 
Spreuken 31:10, 20, 25, 28-29,31 
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.  
Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp. 
Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.  
Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar: ‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze 
allemaal.’ Moge zij de vruchten plukken van haar werk, mogen haar daden worden geprezen in de poorten. 

Raymond Knops - staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CDA) 
 
Jesaja 49:1 
Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig.  
 
Jesaja 42:10 
Zing voor de HEER een nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einden der aarde,  
jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen die daarop wonen. 
 

Paul Blokhuis - staatssecretaris van Volksgezondheid (ChristenUnie)  

Psalm 103:2-4 
Prijs de HEER, mijn ziel,  vergeet niet één van zijn weldaden.  
Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen,  
Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, 
 
Hebreeën 12:1-2a 
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn,  
moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, 
 van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: 
 


