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....en wanneer IK het Bloed zie, 

dan ga IK u voorbij. 

Ex.12:13 

 

Geliefde bidders, 

 

Pesach: Vandaag is het Pesach, de dag dat Israël thuis moest blijven, de 

dag dat het Lam geslacht moest worden, en het bloed aan de deurposten 

moest worden gestreken, de nacht waarop de doodsengel voorbij ging.… 

Daarna begon de grote uittocht! 

Israël moest uittrekken uit Egypte. God maakte scheiding tussen zijn volk 

en niet-zijn volk. Zeven dagen van ongezuurde broden symboliseren die 

apartzetting, die reiniging. Alle gist weg betekent alle zonde weg. 

Ook óns roept God om uit te trekken uit het systeem van Babylon. 

 

Lezen: Openb.18:4 "Trekt uit Babel, mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan 

haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen." 

Ex.12:12-13 "….aan alle goden van Egypte zal IK gericht oefenen - IK, de 

Here. En het Bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt, en 

wanneer IK het Bloed zie, dan ga IK u voorbij!" 

 

Avondmaal: Neem vandaag en/of deze week, als gezin of alleen, tijd om 

het brood en wijn te gebruiken en het Bloed van Jezus te pleiten over jouw 

leven, dat van je gezin, je familie, je stad en ons land. Belijd zonde en vraag 

genade om daar helemaal los van te komen (Titus2:11-14). Belijd ook aan 

elkaar je zonde en verzoen je met elkaar. 

Bid ook het Bloed van Jezus over ons land tegen het Covid19 en tegen de 

werken van de vijand die mogelijk onzichtbaar uitgewerkt worden door deze 

situatie heen. 

Moedig anderen aan om dit ook te doen. 

 

Luisteren: Deze website (en preek daarop) helpen om je te 

verdiepen:  nederlandviertpasen.nl 

 

Gebedsapp: Dagelijks kun je meebidden van 10-11uur en/of van 14-15uur 

(of welke tijd jij wilt) voor de situatie in Nederland. Als je dat wilt stuur een 

appje naar 0640126793 zodat je in de appgroep kunt aanhaken. 

Zaterdag om 13:00 is er een video-gebedsmoment waarvoor je per app 

wordt uitgenodigd, als je je opgegeven hebt.  

 

Wereldwijde gebedsgolf op 10 en 11 april 

Nog een mooi wereldwijd gebedsinitiatief. 
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Blijf bidden, blijf het Woord bestuderen, blijf Jezus aanbidden! 

Lieve groet van je medestrijders, 

 

Team 24-7Gebed 
 

Investeer in gebed! Een eeuwigdurend rendement!  

  

IBAN: NL31RABO 0105 987 905  

 Stichting 24-7Gebed Nederland Oldebroek 
 

  

 
Adres wijzigen / Uitschrijven 

Powered door YMLP 

 

https://ymlpmail4.com/uguysmjjgsgmqqugjjsbwggeybsy
https://ymlpmail4.com/m/

