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Jezus aanroepen in Onze Dringende Nood! 
Ga met ons mee voor 

100 Gebedsdagen  
 
 
Beste biddende kerkleden wereldwijd: 
 
Wat een spannende tijd in de geschiedenis om te leven! Terwijl overal ter wereld 
het hart van de mens uit angst in de steek wordt gelaten, kunnen we in het geloof 
vooruitgaan met onze ogen stevig op Jezus gericht. Hij heeft het onder controle! 
Niets betrapt Hem door verrassingen - geen tornado's, aardbevingen, 
overstromingen, branden of zelfs een wereldwijde pandemie. Hij zit nog steeds op 
de troon. 
 
Al vele maanden zijn er plannen voor een heel speciaal gebedsproject, genaamd 100 
Gebedsdagen. Wij geloven dat God de timing voor de 100 Gebedsdagen ver van 
tevoren heeft georkestreerd. Dit gebedsinitiatief, dat gepland staat voor 27 maart - 4 
juli 2020, was oorspronkelijk bedoeld om te bidden voor de uitstorting van de 
Heilige Geest op de Algemene Conferentie van 2020 in Indianapolis. Echter, met de 
Coronavirus pandemie die onze wereld overspoelt, en met de vele verontrustende 
gebeurtenissen die nu plaatsvinden, is er geen betere tijd om als kerk in gebed 



samen te werken terwijl we kracht zoeken in tijden van crisis, en de kracht van de 
Heilige Geest voor de zending die voor ons ligt.  
 
Ik wil u aanmoedigen om deel te nemen aan dit zeer speciale gebedsinitiatief. 
Hoewel de algemene conferentiezitting niet meer zal plaatsvinden in juni 2020 zoals 
oorspronkelijk gepland (het zal nu plaatsvinden op 20-25 mei 2021, op de 
Indianapolis Convention Center - kijk naar ANN of de Adventist Review website 
voor updates over de algemene conferentiezitting), zullen we blijven bidden voor de 
uitstorting van de Heilige Geest in ons leven, in onze kerk en in onze leiders. 
Daarnaast zullen we ook bidden voor alle mensen die besmet zijn met COVID-19 of 
die geliefden hebben die lijden. Wij zullen bidden voor degenen die in afzondering 
strijden, voor wijsheid voor onze regeringsleiders en voor de voortgang van de 
zending van onze kerk in deze uitdagende tijden. Elke dag zullen er specifieke 
gebedsverzoeken worden gedeeld.  
 
Laten we, terwijl we ons hart voorbereiden op deze 100 dagen van gebed, 
beginnend op 27 maart 2020, de belofte van Jer gedenken. 29:13: "En gij zult Mij 
zoeken en vinden, als gij Mij zoekt met heel uw hart. "De Heer vertelt ons ook: "Roep 
Mij aan op de dag van de moeilijkheden; Ik zal jullie verlossen en jullie zullen Mij 
verheerlijken." Ps. 50:15. Wat een belofte voor vandaag! 
 
We zitten midden in een wereldwijde crisis. Hoe kunnen we reageren? In het boek 
Profeten en Koningen zien we hoe Elia reageerde op de crisis in zijn tijd.  
 

Het was omdat Elia een man met een groot geloof was, dat God hem kon 
gebruiken in deze ernstige crisis in de geschiedenis van Israël. Terwijl hij 
bad, reikte zijn geloof uit en greep de beloften van de Hemel, en hij volhardde 
in het gebed totdat zijn petities werden verhoord. Hij wachtte niet op het 
volledige bewijs dat God hem had verhoord, maar was bereid om alles te 
wagen op het kleinste teken van goddelijke gunst. En wat hij onder God 
mocht doen, mogen allen in hun werkgebied in dienst van God doen... Zo'n 
geloof is nodig in de wereld van vandaag - een geloof dat vasthoudt aan de 
beloften van Gods woord en weigert los te laten tot de hemel het hoort" 
(Profeten en Koningen, p. 157). 
 

God is op zoek naar de Elia's van vandaag, mannen en vrouwen die in geloof zullen 
bidden en Hem aan Zijn Woord zullen nemen! Laten we die persoon zijn die niet zal 
stoppen met bidden tot de hemel het hoort.  

 

Wat te verwachten tijdens de 100 Gebedsdagen: 
 

 Elke vrijdag (vanaf 27 maart voor in totaal 15 weken) zal er een inspirerende 
lezing of getuigenis zijn die hoop en moed geeft terwijl we Gods wijsheid 
zoeken in onze tijd van grote nood.  
 

 Elke dag zullen specifieke gebedsverzoeken die een weerspiegeling zijn van 
de lopende behoeften worden gemaild voor iedereen die zich online 



registreert. Gebedsverzoeken namens uw 
kerk/conferentie/vereniging/afdeling kunnen worden ingediend en zullen in 
aanmerking komen voor opname in deze dagelijkse mailings. Zie noot 
hieronder. 

 
 Extra boeken en bronnen om je te helpen dieper in je wandeling met God te 

gaan, evenals outreach-ideeën voor deze uitdagende tijden, zullen elke week 
worden aanbevolen en gedeeld. 

 
Het is tijd om te bidden! Hoewel we misschien niet in staat zijn om persoonlijk te 
bidden met onze kerkelijke familie, zijn er nog steeds veel manieren waarop we 
elektronisch kunnen samenkomen via telefoon, videoconferentie of andere sociale 
media. Zelfs als we niet altijd samen zijn, zijn we nog steeds verenigd in de Geest en 
kunnen we in gebed naar plaatsen gaan waar we niet kunnen komen. Dus laten we 
samen op onze knieën drukken terwijl we Gods genade zoeken in onze tijd van 
dringende nood.  
 
In de gezegende hoop! 
 
Ted N.C. Wilson  
En de Algemene Conferentie Gebedsministerie Leiderschap 
 

Als u zich niet hebt aangemeld voor de 100 Gebedsdagen, kunt u 
dit doen door een bezoek te brengen aan: 
www.revivalandreformation.org/100days 

 
*Opmerking: Als iemand een gebedsverzoek wil indienen met betrekking tot de behoeften van zijn of 
haar gemeenschap of lokale kerk/conferentie, kan hij of zij dit indienen door het formulier op 
www.RevivalAndReformation.org/100days in te vullen en onze algemene conferentieleiding zal de 
mogelijkheid overwegen om deze verzoeken op te nemen in de komende gebedsmailings. Vanwege 
de snel veranderende behoeften over de hele wereld, zullen devotionele verzoeken en 
gebedsverzoeken slechts 1-2 weken van tevoren worden vrijgegeven voor vertalers. Kijk op de 
website www.RevivalandReformation.org voor de beschikbaarheid van deze materialen. 


