BIDDEN IN DE HEMELSE RECHTBANK
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
1. Stap in de geest de Hemelse Rechtbank binnen
Sluit je ogen en neem daadwerkelijk een kleine stap naar voren. Stel je zelf voor het aangezicht van
de Hemelse Rechter. Word je bewust van je omgeving, probeer te ervaren wie er naast je staat, onze
advocaat Jezus Christus.
2. Vergeving eigen zonden en inleidend gebed
Hemelse Rechter, wij belijden de overtredingen, ongerechtigheden en zonden die wij tegen U
begaan hebben. Wij erkennen onze schuld en vragen U om ons te vergeven. Wij beroepen ons op
het bloed van het Lam voor de vergeving van onze zonden en wij danken U dat iedere aanklacht en
ieder bewijsstuk door het kruis van Christus wordt uitgewist.
Dank U dat wij beschermd zijn door het bloed van Jezus. Dank U ook voor de engelen, die U om ons
heen heeft geplaatst om ons te beschermen en te helpen. Heilige Geest, leid ons in deze rechtszaak
en reinig onze geestelijke zintuigen zodat wij in staat zijn datgene waar te nemen wat nodig is.
3. Lofprijzing, doel rechtszaak en opening boekrol plaats
Wij erkennen, eren en aanbidden de Drie-enige God, de Almachtige, als Hemelse Rechter.
Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon. Wij danken U, Hemelse Rechter, dat wij
tot U mogen naderen voor …… (naam plaats) en wij vragen U om de rechtszitting te openen.
Wij verlangen ernaar dat Uw Koninkrijk in …… (naam plaats) gaat baan breken en dat zij in de door
U gegeven bestemming gaat komen. Wij vragen U om de boekrollen over …… (naam plaats) binnen
te brengen en te openen en ons haar bestemming, haar verlossende gave en de aanklachten tegen
haar te openbaren. Wij verklaren dat alles wat wij in deze zitting uitspreken, geldt voor elke
combinatie van tijd, ruimte en dimensie.
Bid in tongen of (mocht je dit nog niet kunnen) richt je hart op God en ontvang de gedachten die God
over jouw plaats heeft en ook de roeping en verlossende gaven die Hij aan jouw plaats heeft
gegeven. Schrijf op wat je van de Heilige Geest ontvangt.
Deel met elkaar wat je hebt ontvangen.
Daarna ga je weer bidden in tongen / je hart op God richten en vraag je aan de Heilige Geest om de
issues (zonden, aanklachten van de duisternis) in jouw plaats aan te wijzen waar Hij graag
verandering in wil aanbrengen. Schrijf op wat je van de Heilige Geest ontvangt.
Zijn er ook positieve getuigenissen over je woonplaats, die staan opgetekend in de boeken in de
hemel? (positieve daden van personen met gezag, zoals bijv. verzoening tussen bevolkingsgroepen,
afschaffing van slechte bestuurlijke besluiten enz. Positieve daden kunnen de kracht geven om
negatieve daden te overwinnen). Deel met elkaar wat je hebt ontvangen.
4. Zonden belijden en reiniging van plaats
a) Hemelse Rechter, omdat wij inwoners zijn van …… (naam plaats) en belanghebbenden in het tot
haar Koninkrijksdoel komen van …… (naam plaats) staan wij voor haar op de bres als getuigen en
pleitbezorgers.
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Plaatsvervangend voor alle inwoners van …… (naam plaats) en ook voor onszelf vragen wij U nu
om vergeving voor de volgende zonden en wij bekeren ons ervan:
Ga gezamenlijk plaatsvervangend schuld belijden voor de zonden van je plaats, die de Hemelse
Rechter heeft geopenbaard. Dit zou je kunnen doen door bij voorbeeld kringgebed waarbij de één
voor de ene zonde om vergeving vraagt en de volgende voor een andere zonde enz. Je kunt elkaar
natuurlijk altijd aanvullen. Je gaat net zolang door tot de Heilige Geest aangeeft dat alle legale
gronden voor dit moment beleden zijn (vaak door een gevoel van rust, er komen geen gebeden meer
opborrelen).
b) Hemelse Rechter wij vragen U vergeving voor ieder (bloed)offer dat door Uw tegenstander
gebracht is teneinde zijn plannen op aarde te verwezenlijken. Wij vragen U dat het bloed dat
gevloeid heeft ontkracht wordt door het bloed van het Lam. Wij verkondigen samen met het bloed
van het Lam dat iedere macht die verbonden is met deze bloedoffers, door U krachteloos wordt
gemaakt en wordt vernietigd. Wij verklaren dat er in onze woonplaats geen nieuwe (bloed)offers
meer mogen plaats vinden.
c) Hemelse Rechter, wij vragen U om toestemming om de rechtvaardigen, zowel degenen die nu op
aarde leven als degenen die reeds zijn ingegaan in Uw heerlijkheid, als getuigen te erkennen in
deze rechtszaak voor .......... (naam plaats). Laat hun rechtvaardige daden en hun gebeden als
getuigenis in de rechtbank ontvankelijk en rechtsgeldig worden verklaard. Wij vragen U voor deze
rechtvaardigen, die een positief getuigenis willen uitspreken, dat zij dit nu mogen doen.
Kijk nu wat er gebeurt in de Hemelse Rechtszaal. Als de Heilige Geest je openbaring geeft, schrijf dat
dan op. Mocht je geen openbaring ontvangen, ga dan gewoon door naar het volgende:
d) Hemelse Rechter, wij vragen U om zowel ons als …… (naam plaats) vrij te spreken en volledig
schoon te wassen met het bloed van de Here Jezus Christus.
Wij vragen u dat alle aanklachten en bewijsstukken die tegen ..... (naam plaats) zijn ingebracht, op
grond van ons pleidooi, aan het kruis worden genageld.
5. Indienen petitie
Hemelse Rechter, wij dienen een petitie in voor …… (naam plaats) en haar bewoners op basis van
haar boekrol en de reiniging die zojuist heeft plaats gevonden:
Wij vragen U om alle bewoners van …… (naam plaats) te plaatsen onder de bescherming van het
bloed van Jezus.
Omdat alle wetmatige gronden zijn beleden, die …… (naam plaats) ervan afhielden om in haar
roeping te wandelen, verzoeken wij U nu om haar vrij te zetten zodat zij zal wandelen in de
bestemming die U aan haar hebt gegeven en zal bewegen in de verlossende gave die daar bij
hoort.
Kijk nu wat er gebeurt in de Hemelse Rechtszaal. Normaal gesproken zal de Hemelse Rechter dit
verzoek willen inwilligen.
Ga gezamenlijk de bestemming van je woonplaats over haar uitbidden en proclameren.
Dank U, Hemelse Rechter, dat U de engelen opdracht geeft om alles uit te voeren wat nodig is
zodat …… (naam plaats) in deze bestemming zal wandelen.
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6. Uitwerking petitie (specifiek gericht op de verkiezingen)1
Hemelse Rechter, wij bidden voor onze overheid die door U wordt aangesteld. Wij erkennen dat U
het bent die alle macht in de hemel en op de aarde heeft. U stelt koningen aan en zet hen af. Wij
vragen U om dié personen in ons plaatselijk bestuur te plaatsen die daarvoor door U zijn geroepen
en die Uw koninkrijksdoelen zullen verwezenlijken.
Tevens vragen wij om de lijsttrekkers en de andere verkiesbare personen van de verschillende
partijen te zegenen en hen in de bestemming te brengen, die U aan hen heeft gegeven.
Wij plaatsen alles betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 onder Uw regie
en proclameren: Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede in …… (naam plaats) zoals deze in de
hemel is opgeschreven!
(Je kunt nu eventueel tijd nemen om de lijsttrekkers en de andere verkiesbare personen van de
verschillende partijen specifiek te zegenen en over hun levens te profeteren).
7. Afsluiting rechtszitting
Wij danken, loven en prijzen de Drie-enige God, de Almachtige, voor Wie Hij is en voor alles wat Hij
vandaag heeft gedaan. Wij vragen de Hemelse Rechter om deze rechtszitting te sluiten.

1

Je kunt de woorden van deze uitwerking van de petitie aanpassen afhankelijk van de fase waarin de
verkiezingen zich bevinden: samenstellen kieslijsten, verkiezingen, formatie.
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