
"Oproep aan Jezus in onze dringende behoefte!" 
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3 - 9 april 2020   
 

"Wat als we naar de zonde keken  
Like We Look at COVID-19?" 

Door Eric Louw 
 
Een paar weken geleden kregen mijn vrouw en ik allebei wat we dachten dat 
voedselvergiftiging en koorts was. Gelukkig ben ik na 36 uur vechten tegen de koorts weer 
hersteld. De koorts van mijn vrouw ging echter niet weg. Ze kreeg een droge hoest en 
lichaamspijn.  
 
Na enkele dagen hebben we contact opgenomen met het Spectrum Health COVID-19 
screeningsnummer en hebben we een afspraak gemaakt voor de volgende 
screeningsopening. We deelden haar symptomen en kregen te horen dat, terwijl ze alle 
belangrijke symptomen had, tenzij ze bewust in contact was geweest met een 
gediagnosticeerde drager van COVID-19, ze niet in aanmerking zou komen voor een test. 
Het zou zonde van de tijd zijn om te komen testen. 
 
Een paar dagen later werd mijn vrouw, nog steeds worstelend met koorts, wakker met het 
ophoesten van dik slijm. Dit activeerde haar kokhalsreflex zo sterk dat ze begon te hoesten 
en te kotsen en ongeveer twee uur lang niet kon stoppen. We namen haar mee naar de 
eerste hulp en deelden al het bovenstaande met de artsen. Ze kregen haar aan een infuus 
en gaven haar medicijnen, wat hielp om de dingen onder controle te krijgen. 
 
Ik vroeg opnieuw naar de mogelijkheid om mijn vrouw te testen voor COVID-19, gezien 
het feit dat ze met veel internationals werkt en we onlangs ook buiten de staat zijn 
geweest om een grote conferentie bij te wonen. De dokter deelde mee dat hoewel mijn 
vrouw de symptomen had, het testen contact met een gediagnosticeerde drager van 
COVID-19 vereist. Toen de artsen dit met ons deelden, realiseerde ik me dat er ofwel een 
groot tekort aan tests was, ofwel dat de medische professionals wachtten tot de 
gemeenschap zich verspreidde om de diagnose serieus te nemen.  
 
Na meer discussie vertelde de dokter ons eindelijk dat mijn vrouw zich eerst zou laten 
testen voor al het andere. Als die resultaten negatief waren, zou een tweede uitstrijkje 
onmiddellijk worden doorgestuurd naar de plaatselijke gezondheidsdienst voor tests op 
COVID-19, en we zouden binnen een paar dagen terug moeten horen. In de tussentijd 
kregen we de opdracht om terug te keren naar huis en zelfquarantaine, wat we ook 
hebben gedaan.  
 
Toen de eerste test voor al het andere die eerste dag NEGATIEF terugkwam, liet ik elke 
groep mensen waarmee ik in contact was geweest onze omstandigheden kennen om zo 
voorzichtig mogelijk te zijn. Dit had tot gevolg dat veel mensen in quarantaine werden 
geplaatst. 
 
Omdat ik anderen niet te veel wilde storen, besloot ik contact op te nemen met het 



ziekenhuis om te controleren of het uitstrijkje van mijn vrouw was doorgestuurd voor 
COVID-19 testen. Het personeel daar wist niet waar het naartoe was gestuurd. Ik heb de 
ene plaats na de andere gebeld zonder dat er enige nuttige informatie beschikbaar was. 
Het duurde dagen voordat ik eindelijk contact opnam met de County Epidemioloog om te 
ontdekken dat ze helemaal niet van plan waren om het uitstrijkje naar binnen te sturen 
om te testen. Toen ik de omstandigheden verder uitlegde en hoeveel mensen in 
quarantaine zaten en wachtten op de resultaten, zei hij dat ze het uitstrijkje dinsdag op 
COVID-19 zouden laten testen. 
 
Dinsdag kwam en ging. Geen resultaten. Woensdag kwam en ging. Geen resultaten. 
Ondertussen belandde mijn vrouw terug op de spoedgevallendienst omdat ze niet kon 
stoppen met hoesten. Donderdag kwam en ging meestal. Geen resultaten. Bij navraag 
kwamen we erachter dat er een achterstand was van honderden monsters, waarschijnlijk 
met vergelijkbare verhalen als die van ons. Uiteindelijk kwam donderdag om 19:30 uur, 
bijna 12 dagen na de eerste quarantaine, de resultaten terug. NEGATIEF! Wat een 
opluchting, maar wat een beproeving!  
 
Onze ervaring herinnert ons in veel opzichten aan het allereerste "virus" dat deze wereld 
infecteert. Net als COVID-19 leek de zonde niet dodelijk toen ze voor het eerst in de hemel 
werd ontdekt. De zonde verscheen niet eens zo dodelijk toen het op aarde aankwam, "in 
quarantaine" bij een enkele boom. Maar toen de zonde zich begon te verspreiden van de 
slang naar Eva naar Adam en hun nakomelingen, groeide ze al snel uit tot iets dat volledig 
uit de hand liep. 
 
Helaas zijn de meesten van ons, in tegenstelling tot de reactie van de wereld op COVID-19, 
niet al te bezorgd over de verspreiding van de zonde. We maken ons niet al te veel zorgen 
over het testen van ons leven door Gods Woord en het doorzoeken van ons hart. We zien 
de symptomen - egoïsme, boosheid, hoogmoed - sijpelen in alles wat we doen. Maar we 
negeren die symptomen. We genieten van de zonde, we spelen ermee, we maken er 
grapjes over, alles behalve dat we proberen het ten koste van alles uit ons leven te 
zuiveren.  
 
Wat als we het anders deden? Wat als we de zonde zouden behandelen alsof het COVID-19 
was? 
 
Psalm 139:23-24 moedigt ons aan om ons te onderwerpen aan een diagnostische test. 
"Zoek mij, o God, en ken mijn hart; probeer mij en ken mijn gedachten. En kijk of er een 
kwaadaardige weg in mij is, en leid mij op de weg die eeuwig duurt." God verlangt er naar 
dat we onze ware toestand kennen en spirituele genezing zoeken. Zijn hart verlangt 
ernaar dat we gereinigd en gezuiverd worden. We staan allemaal onder quarantaine hier 
op aarde, maar op een dag zal er een einde komen aan deze quarantaine en zal Jezus ons 
naar huis komen brengen. Als Hij dat doet, zullen we dan klaar zijn?  
 
Eric Louw is predikant bij de conferentie in Texas. Momenteel is hij bezig met de afronding 
van zijn MDiv aan de Andrews University in Berrien Springs, Michigan. Hij en zijn vrouw, 
Esther, zijn drie jaar getrouwd en wachten vol spanning op de komst van hun eerste kind in 
september!  
 



HARTVRAGEN: Zijn we bereid God toestemming te geven om ons hart te doorzoeken en ons 
te reinigen van het dodelijke virus van de zonde? Wat als dat betekent dat we vergeving 
moeten vragen van iemand die door onze zonden gewond is geraakt? 
 
ACTIEVE HARTKUNDIGHEID: Laten we deze week, terwijl we blijven bidden voor onze 
lichamelijke bescherming en genezing, actief bidden voor onze geestelijke genezing. En 
laten we stappen ondernemen om de mensen om ons heen te bereiken - om vergeving te 
vragen, om verzoening te zoeken, om Gods liefde te delen! Laten we de zonde (groot of 
klein) niet langer minimaliseren, maar God vragen ons te helpen om er met al onze kracht 
vandoor te gaan. Laten we, terwijl we bidden, 1 Johannes 1:9 en Jesaja 1:18 claimen. 
 

"Velen die met afschuw zouden krimpen van een of andere grote overtreding worden 
ertoe gebracht om de zonde in kleine zaken te zien als een onbeduidende consequentie. 
Maar deze kleine zonden eten het leven van godsvrucht in de ziel op." Het geloof waar ik 

bij leef, p. 92 
 
 

Going Deeper - Aanvullende Leesvoorstellen voor deze week: 
 Ellen White, Stappen naar Christus, hoofdstukken 2-3  
 "Verwijderen van de Geestelijke Overtredingen" - Zie bijgevoegde PDF van 

www.revivalandreformation.org. 
  

 

     Dag 8 - Gebedsfocus - Vrijdag 3 april 2020 
 

1. Bid voor de landen en regio's die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie 
van het coronavirus, met sterfgevallen en een zware druk op de openbare en 
communautaire gezondheidssystemen.  
 

2. Bid voor uithoudingsvermogen en kracht voor medische professionals. Als u een 
medische professional kent, laat hen dan weten dat u met naam en toenaam voor 
hen bidt. 

 
3. Bid voor Gods genade voor de mensen in je lokale kerk die te maken hebben met de 

vele veranderingen in het dagelijks leven. Bid voor degenen in je lokale kerk die 
getroffen zijn - dat ze het aankunnen en, verder dan dat, trouwe getuigen zijn van 
Gods almachtige leiding in hun leven. 

 
4. Bid dat de kerkleden praktische manieren kunnen vinden om elkaar in het geloof te 

bemoedigen, en vooral diegenen die alleen door quarantaine en isolement gaan 
bemoedigen.  

 
5. Bid voor de mensen in de Noordoostelijke Mindanao Missie in de Filippijnen die 

worstelen met een gebrek aan voedsel en andere benodigdheden tijdens deze 
COVID-9 pandemie. Bid dat hun geloof wordt versterkt. 

 
 

 Dag 9 - Gebedsfocus - Sabbat, 4 april 2020 
 

"Niemand is iets verschuldigd, behalve van elkaar te houden, want hij die houdt...  



een ander heeft aan de wet voldaan. "Rom. 13:8 
 

"De kerk is God's aangewezen instantie voor de redding van de mensen. Ze werd 
georganiseerd voor de dienst, en haar missie is om het evangelie naar de wereld te 

brengen. Vanaf het begin is het Gods plan geweest om door zijn kerk zijn volheid en zijn 
toereikendheid aan de wereld te laten zien. De leden van de kerk, die Hij uit de duisternis 
in Zijn wonderbaarlijke licht heeft geroepen, moeten Zijn heerlijkheid laten zien. De kerk 

is de bewaarplaats van de rijkdom van de genade van Christus; en door de kerk zal 
uiteindelijk zelfs aan 'de vorstendommen en machten in de hemelse gewesten' de 

uiteindelijke en volledige vertoning van de liefde van God worden geopenbaard. Efeziërs 
3:10." Handelingen van de Apostelen, p. 9 

 
1. Bid dat wij als zevende-daagse adventistenkerk onze missie als Gods aangewezen 

instantie voor de redding van de mensen zouden vervullen.  
 

2. Bid voor een aantal van onze leden in Kenia. Bid voor vergeving en genezing onder 
de leden van de kerk, en voor eenheid en wijsheid om verder te komen in deze 
COVID-19-crisis. Bid ook voor de Heilige Geest op de kerkleiding in heel Kenia.  
 

3. Bid voor onze kerkleden en leiders in Burundi, Afrika, die nog steeds onderdrukt 
worden. Bid dat de liefde van God wordt getoond door het getuigenis van de 
mensen in Burundi en door het getuigenis van kerkleden over de hele wereld, die 
voor Jezus schitteren, zelfs te midden van grote onrust en lijden. 
 

4. Bid voor een voortdurende nadruk op nieuwe vormen van evangelisatie die de 
mensen bereiken via het internet en andere manieren, met inachtneming van de 
"sociale afstand", maar met behoud van onze sterke nadruk op Christus, Zijn 
Woord, Zijn gerechtigheid, Zijn heiligdomdienst en Zijn reddende kracht in de grote 
controverse. 

 
5. Bid dat we zouden weten hoe we de Boodschappen van de Drie Engelen praktisch 

kunnen delen, samen met Gods gezondheidsboodschap, omdat deze boodschappen 
zo relevant zijn voor deze tijd in de geschiedenis van de Aarde.  

 
 

 Dag 10 - Gebedsfocus - zondag 5 april 2020 
 

"Want in de tijd van moeilijkheden zal hij mij verstoppen in zijn paviljoen; in het geheim 
van zijn tabernakel zal hij mij verstoppen; hij zal mij op een rots zetten." Ps. 27:5 

 
"God zal grote dingen doen voor hen die op Hem vertrouwen. De reden waarom Zijn 

belijdende mensen geen grotere kracht hebben, is dat ze zoveel vertrouwen hebben in hun 
eigen wijsheid en de Heer niet de kans geven om Zijn kracht in hun voordeel te laten zien. 
Hij zal Zijn gelovige kinderen in elke noodtoestand helpen als ze hun hele vertrouwen in 

Hem stellen en Hem trouw gehoorzamen. "Patriarchen en Profeten, p. 493 
 

1. Bid voor de kerkleden in het land van Fiji die zelfs midden in een wereld in chaos 
een licht willen zijn. Bid dat zij de pijlers van de hoop en de ankers van de stabiliteit 
in deze moeilijke tijden zouden zijn, die de liefde van Jezus weerspiegelen met alles 
wat ze tegenkomen. 



 
2. Bid dat het lokale Hoopstation in Fiji een betrouwbaar mediaplatform wordt over 

het hele eiland en dat God het zal gebruiken om velen te bereiken voor Gods 
koninkrijk. 

 
3. Bid voor de Student Missionaries over de hele wereld die de COVID-19 pandemie 

buitenshuis en geliefden doorstaan. Bid voor moed en kracht voor onze 
zendelingen. 

 
4. Bid voor blijvende voorzieningen voor degenen die hun baan verliezen, ontslagen 

worden, of zich afvragen hoe ze de huur en de nutsvoorzieningen kunnen betalen 
en voedsel kunnen kopen als ze niet kunnen gaan werken. 

 
5. Bid voor kerkleden in Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en andere Europese 

landen die dierbaren hebben verloren aan het coronavirus. Bid voor troost en 
kracht om op te pakken en verder te gaan. 

 
 
     
 

 Dag 11 - Gebedsfocus - maandag 6 april 2020 
 

"Vraag, en het zal u gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en het zal voor u 
geopend worden. Voor iedereen die vraagt ontvangt, en hij die zoekt vindt, en voor hem 

die klopt, zal het geopend worden". Matt. 7:7-8 
 

"De regenboog om de troon is een zekerheid dat God waar is, dat er in Hem geen 
variabiliteit is, noch een schaduw van het draaien. Wij hebben tegen Hem gezondigd en 

zijn Zijn gunst niet waardig; toch heeft Hij zelf in onze lippen gelegd dat de meest 
wonderbaarlijke pleidooien: "Verafschuw ons niet, omwille van Uw naam; maak de troon 

van Uw heerlijkheid niet te schande; denk eraan, verbreek Uw verbond met ons niet". 
Jeremiah 14:21. Als we tot Hem komen om onze onwaardigheid en zonde te belijden, heeft 
Hij Zichzelf beloofd om aandacht te geven aan onze roeping. De eer van Zijn troon staat op 

het spel voor de vervulling van Zijn woord aan ons. ”  
Christus Christusobject Lessen, p. 148 

 
1. Bid voor de aanhoudende gezondheidscrisis in de Verenigde Staten en Europa. Bid 

dat medische beroepsbeoefenaars de nodige voorraden kunnen krijgen.  
 

2. Bid voor gezondheidswerkers, veiligheidsmedewerkers en essentieel 
overheidspersoneel in de Verenigde Staten en over de hele wereld die COVID-19 
hebben gecontracteerd terwijl ze in de lijn van de plicht en dienstbaarheid aan 
anderen zitten. Bid voor genezing voor hen. 

 
3. Bid voor degenen die alleen leven tijdens deze gezondheidspandemie, voor 

degenen die worstelen met angst en voor degenen die de pijn van het isolement 
voelen. Bid dat ze zouden ontdekken dat ze niet alleen zijn, maar dat Jezus aan hun 
zijde staat. 

 



4. Bid voor alle kerken in uw regio die mogelijk gesloten zijn vanwege het virus. Bid 
dat gemeenten manieren zullen vinden om "samen" te blijven door middel van 
internet live-streaming en getuigenis afleggen op gepaste "sociale afstandelijke" 
manieren, en dat er nog veel meer tot de waarheid zullen worden aangetrokken 
vanwege deze tijd van crisis. 

 
5. Bid voor dat God een nieuwe passie zou opwekken in de harten van Zijn volk - een 

nieuwe passie voor Zijn Woord, voor het gebed en voor de zending!  
 

 

 Dag 12 - Gebedsfocus - Dinsdag 7 april 2020 
 

"Als Mijn volk, dat bij Mijn naam genoemd wordt, zich zal vernederen en bidden...  
en zoek Mijn gezicht, en draai je om van hun slechte manieren, dan zal ik uit de hemel 

horen,  
en zal hun zonde vergeven en hun land genezen. "2 Kron. 7:14 

 
"De leden van onze kerken moeten zich bekeren, om geestelijker te worden.  

Een keten van serieuze, biddende gelovigen moet de wereld omcirkelen. Laat iedereen 
bidden in nederigheid. Een paar buren mogen samenkomen om te bidden voor de Heilige 
Geest. Laat hen die het huis niet kunnen verlaten, samenkomen in hun kinderen en zich 

verenigen om samen te leren bidden. Zij mogen de belofte van de Verlosser claimen: 'Waar 
twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in het midden van hen'. "Review en 

Herald, 3 januari 1907, par. 4 
 

1. Bid dat we als kerk zouden weten wat het betekent om in nederigheid voor God en 
voor elkaar te lopen. Bid dat Hij ons zou leren hoe we moeten bidden, hoe we ons 
moeten bekeren en dat er genezing zou komen als we God met heel ons hart 
zoeken. 
 

2. Bid dat God ons als volk zou helpen om te weten wat het betekent om geestelijker 
te zijn en hoe we een keten van gebeden over de hele wereld kunnen creëren. 
 

3. Bid voor de kerkleden die in de South England Conference in Londen wonen. Bid 
dat er, in plaats van deze pandemie die de kerken sluit, een groei van de kerk zou 
zijn, een grotere toewijding aan God en dienstbaarheid, evenals stiptheid en 
consistentie in het bijwonen van de conferentie. 
 

4. Bid voor onze jeugd in heel Europa, om terug te komen naar de kerk, en voor 
ouders om sterke positieve rolmodellen te zijn door hun kinderen naar de kerk te 
brengen.  

 
5. Bid dat elke persoon, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, officiële titel of status, 

zou erkennen dat hij of zij getuige en boodschapper moet zijn van Gods liefde voor 
een stervende wereld. 

 
 

 Dag 13 - Gebedsfocus - Woensdag 8 april 2020 
 



"O, onze God, wilt U niet over hen oordelen? Want wij hebben geen macht tegen deze grote 
menigte die tegen ons komt, en wij weten ook niet wat we moeten doen, maar onze ogen 

zijn op U gericht."  
2 Chron. 20:12 

 
"God wil niet dat we onder druk blijven staan door dom verdriet, met pijn en gebroken 
harten. Hij zou ons omhoog laten kijken en zijn geliefde gezicht van de liefde zien. De 

gezegende Verlosser staat bij velen wiens ogen zo verblind zijn door tranen dat ze Hem 
niet zien. Hij verlangt ernaar om onze handen vast te houden, om ons in eenvoudig geloof 
naar Hem te laten kijken, zodat Hij ons kan leiden. Zijn hart staat open voor onze smarten, 
ons verdriet en onze beproevingen. Hij heeft ons liefgehad met een eeuwige liefde en met 
een liefdevolle vriendelijkheid die ons overkomt... Denk daaraan, kinderen van lijden en 

verdriet, en verheug u in de hoop. Dit is de overwinning die de wereld overwint, zelfs ons 
geloof. 1 Johannes 5:4. Gedachten van de Berg der Zegeningen, p. 12 

 
 

1. Bid voor degenen die gebroken zijn, voor degenen die onlangs dierbaren hebben 
verloren en voor degenen die worstelen om te voelen dat God nog steeds dichtbij is.  
 

2. Bid voor kerkleden die geconfronteerd worden met de uitdagingen van de COVID-
19 pandemie in het hele land van Canada. Bid voor kracht en vrede, en genezing. 
Bid voor spirituele opwekking en dat het evangelie in heel Canada vooruit zal gaan 
als gevolg van deze uitdagende tijden.  
 

3. Bid voor onbaatzuchtige liefde en het geven om het leven van kerkleden 
wereldwijd te zijn. Bid dat degenen die meer middelen hebben, zich zouden 
uitstrekken en zouden delen met degenen die minder hebben. 
 

4. Bid dat de leden van de kerk wereldwijd hun verschillen zouden wegleggen en in 
de christelijke gemeenschap dicht bij elkaar zouden komen, om te pleiten voor de 
Latter Rain. 

 
5. Bid dat de leden van de kerk wereldwijd de persoonlijke verantwoordelijkheid 

nemen om het evangelie te delen met de mensen om hen heen in het kielzog van 
grote evangelistische gebeurtenissen die worden afgelast. 

 
 

 Dag 14 - Gebedsfocus - Donderdag 9 april 2020 
 

"Want ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet waardig is om te worden 
vergeleken met de glorie die in ons zal worden geopenbaard." Rom. 8:18 

 
"Door beproeving en vervolging wordt de glorie - het karakter van God - geopenbaard in 
zijn uitverkorenen. De gelovigen in Christus, gehaat en vervolgd door de wereld, worden 
opgeleid en gedisciplineerd in de school van Christus. Op aarde wandelen zij op smalle 

paden; zij worden gezuiverd in de oven van de lijdensweg. Zij volgen Christus door 
pijnlijke conflicten; zij verdragen zelfverloochening en ervaren bittere teleurstellingen; 

maar zo leren zij de schuld en het leed van de zonde kennen, en zij kijken er met afschuw 
naar. Als deelgenoten van het lijden van Christus, kunnen ze voorbij de droefheid kijken 
naar de heerlijkheid en zeggen: 'Ik denk dat het lijden van deze tijd niet waardig is om 



vergeleken te worden met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden'. Romeinen 
8:18."  Handelingen van de Apostelen, p. 576 

 
 

1. Bid voor een hemels visioen dat we voorbij het graf kunnen zien, voorbij de pijn en 
het lijden en de ontberingen van dit leven, om de hemelse beloning te zien die 
diegenen die tot het einde toe trouw zijn, te wachten staat. 

 
2. Bid voor wijsheid voor predikanten en bestuurders terwijl ze proberen te troosten 

en aan te moedigen en te leiden in het midden van de chaos. 
 

3. Bid voor onze kinderen die niet naar school gaan, en vooral voor degenen die 
afhankelijk zijn van de maaltijden die ze op school krijgen. Bid dat God zorgzame 
christenen zou opvoeden om manieren te vinden om hen in deze crisistijd te 
voeden. 

 
4. Bid dat Gods liefde ons zo vervult, ons zo ontroert, ons hart opnieuw breekt, dat we 

het niet kunnen bevatten, maar dat we het delen met hen die geen hoop hebben.  
 

5. Bid dat we de boodschap van "gerechtigheid door geloof" zullen begrijpen en actief 
zullen delen en dat we zullen rusten in de gerechtigheid van Jezus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra bron voor het bouwen van uw wandeling met God van 
www.revivalandreformation.org 

 
Het verwijderen van spirituele 

overtredingen 
En de Reparateur van de Schending worden!  

 
In Jesaja 58 wordt het volk van God geïnstrueerd: "En zij die uit u zullen zijn, zullen de 
oude afvalplaatsen bouwen; gij zult de fundamenten van vele generaties oprichten; en gij 
zult geroepen worden: De hersteller van de bres, de hersteller van de paden om in te 
wonen" (Jesaja 58:12). 
 



Hoe worden we praktisch de reparateur van de bres voor de kerk, of voor degenen die 
verloren zijn gegaan in de duisternis? Wat betekent het om de oude afvalplaatsen op te 
bouwen? 
 
Als leiders in de kerk is het heel gemakkelijk om met de vinger te wijzen naar andere 
zwakheden en fouten, en andere mensen te vertellen wat ze moeten veranderen in hun 
leven. Het is ook gemakkelijk om onze collega-leiders te vertellen hoe ze effectiever 
kunnen zijn in hun bediening. Maar zouden er misschien enkele breuken in onze eigen 
geestelijke muur kunnen zijn die de Heilige Geest tegenhouden en onze eigen effectiviteit 
in de bediening belemmeren?  
 

"Er is niets waar Satan zo bang voor is als dat het volk van God de weg vrijmaakt 
door alle hindernissen weg te nemen, zodat de Heer zijn Geest kan uitstorten op 
een wegkwijnende kerk" (1ste Uitgekozen Boodschap, p. 124). 

 
Het is echt belangrijk dat we de tijd nemen voor zelfonderzoek, zodat we weten welke 
overtredingen we hebben. In het boek Pastoral Ministry vinden we de volgende uitdaging:  
 

"Men heeft mij laten zien dat velen het grootste gevaar lopen om te falen in het 
volmaken van de heiligheid in de angst voor de Heer... Er is met bijna alle 
verwaarlozing van het zelfonderzoek...U zult meer kracht ontvangen door elke dag 
een uur in meditatie door te brengen, en te rouwen over uw tekortkomingen en 
hartverscheuringen, en te pleiten voor Gods vergevingsgezinde liefde en de 
zekerheid van vergeven zonden, dan u zou doen door vele uren en dagen te 
besteden...uzelf vertrouwd te maken met elk bezwaar tegen ons geloof, en de 
krachtigste bewijzen ten gunste van ons geloof" (Pastoraal Bediening, p. 24,25).  

 
Omdat we erkennen dat de vijand probeert onze geestelijke vesting te verzwakken, zodat 
hij ons kan overwinnen en ons niet volledig effectief kan zijn in Gods dienst, moeten we de 
Heer biddend vragen om ons hart te doorzoeken (Ps. 139:23,24). De Bijbel zegt ons: 
"Onderzoek uzelf, of u in het geloof bent; bewijs uzelf" (2 Kor. 13,5).  
 
Hoewel niet volledig, bevatten de volgende pagina's een lijst van veel voorkomende 
geestelijke overtredingen die de uitstorting van de Heilige Geest in ons leven belemmeren. 
We moedigen u aan om deze lijst biddend door te nemen wanneer u wat extra stille tijd 
met God hebt. Vraag de Heer ook, als u bidt, of er nog andere breuken/stralen zijn die uw 
wandel met Hem belemmeren, dingen die hier misschien niet genoemd worden. Als we 
het met een serieus hart vragen, zal Hij het ons laten zien! 
 
Er wordt ons gezegd: "De eer van zijn troon staat op het spel voor de vervulling van zijn 
woord aan ons" (Christus Bezwaar Lessen, p. 148). God's Woord is trouw en Hij zal u 
bevrijden. (Zie Hebreeën 7:25) 
 

Veelvoorkomende overtredingen die de  
De uitstorting van de Heilige Geest in ons leven: 

 
Onbekende zonde: Alles wat we verkeerd hebben gedaan tegenover God, tegenover zijn 
wet, tegenover ons eigen lichaam, of tegenover anderen en niet goedgemaakt. (Zie de 
volgende categorieën!) 



 
 Beloften voor hen die hun zonden belijden (1 Johannes 1:9, 1 Kor. 15:57) 

 
Idols: In dit geval heb ik het niet over "graafbeelden". Ik heb het over alles wat tussen God 
en ons komt, of over alles wat belangrijker is in ons leven dan onze relatie en kwaliteitstijd 
met God elke dag. Als we een "idool" hebben, dan zal het vaak onze aandacht, focus en 
gedachtengoed in het leven opslokken, met uitsluiting van andere gezonde activiteiten, 
gezinsbehoeften of bedieningstaken. (Opmerking: Zelfs "bediening" kan een afgod worden 
als het tussen ons en onze dagelijkse relatie met God komt! ) 

 
 Beloften voor hen die Idols opbergen (Ezechiël 36:25-27, Jer. 24:7) 

 
Verslavingen: Deze breuken kunnen hetzelfde zijn als onze "idolen" of ze kunnen anders 
zijn. Een verslaving kan een fysieke substantie of voedsel zijn, of een gewoonte of activiteit 
die je je niet kunt voorstellen op te geven: zoals een roddelverslaafde, een TV-verslaafde, 
een social media-verslaafde, een pornografie-verslaafde, een aandacht-/roemverslaafde, 
of een suiker-verslaafde. Maar als God de Koning van ons leven wil blijven, moet Hij de 
Heer van ons leven zijn! In feite moet Hij onze verslaving zijn.  

 
 Beloften voor het overwinnen van verslavingen (Lucas 18:27, Ps. 55:16-18) 

 
Ongoddelijke Mindsets: De meest populaire goddeloze mindsets zijn misschien wel, 
maar zijn niet beperkt tot..: trots, trots op onze prestaties en spirituele prestaties, trots op 
onze talenten, trots op ons leiderschap en onze status, het gevoel van superioriteit ten 
opzichte van anderen, arrogantie, zelfingenomenheid, zelfpromotie, hebzucht, lusten, 
jaloezie, afgunst, ijdelheid, gulzigheid, angst, prikkelbaarheid, ongeduld, woede, bitterheid, 
wrok, onvergevingsgezindheid, onvrede, ondankbaarheid, angst, zelfmedelijden, 
pessimisme, twijfel aan God, geestelijke luiheid en apathie, ongeloof, haat, 
slachtofferschap, onbeleefbaar in de geest, gebrek aan respect voor de gezagsdragers, 
onheilige gedachten en verlangens, en het zoeken naar het eigen belang in plaats van het 
belang van anderen. 

 
 Beloften voor het overwinnen van Ongoddelijke Mindsets (Jes. 26:3, Ps. 

119:165, Phil. 4:8) 
 
Ongoddelijke Gesprekken: Deze overtredingen worden ook zelden aangepakt, maar ze 
komen wel vaker voor, zelfs in het leven van belijdende christenen. Ze kunnen omvatten, 
maar zijn niet beperkt tot: roddelen, (zelfs geestelijk roddelen terwijl het zichzelf 
rechtvaardigt met het motief om anderen te stichten kan worden opgenomen), sarcasme, 
kritiek, achterklap, veroordeling, klagen, mompelen, overdrijven van verhalen, liegen, 
ongepaste flirt, vulgaire en vuile taal, uitgesproken gebrek aan respect, cynisme, het uiten 
van twijfel naar God toe, naar de kerk toe, naar het succes van de bediening, leiderschap, 
en nog veel meer. God zegt ons: "Hij die geen heerschappij heeft over zijn eigen geest is als 
een stad die is afgebroken, en zonder muren". (Prov. 25:28) 
 

 Beloften om te helpen bij het overwinnen van ongoddelijke gesprekken (Jes. 
6:5-7, Eph. 4:22,23,29) 

 
Onheilspellend gedrag: Sommige van deze overtredingen zijn misschien heel normaal in 
de maatschappij waarin we leven, maar ze zijn niet acceptabel voor God. Deze gedragingen 



kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: zelfpromotie, zelfverheerlijking, manipulatie, 
het profiteren van andere zwakheden, fraude, bedrog, misbruik van het vertrouwen van 
anderen, het niet eren van ons woord, lui zijn op het werk, hebzuchtig zijn, gulzig zijn, de 
gezondheidswetten niet volgen en het verwaarlozen van het verzorgen van onze lichaams-
God's tempel, stelen, achterbaksheid, het niet respecteren van gezagsdragers, het afbreken 
van andermans karakter, het verspillen van tijd, geld, middelen, het hebben van schulden, 
het gebruiken van mensen om te krijgen wat we willen, het verwachten dat we op handen 
en voeten worden gewacht, het altijd proberen te bewijzen dat we gelijk hebben, en het 
opstandig zijn als we worden gecorrigeerd. 
 

 Beloften om ongoddelijk gedrag te overwinnen (Rom. 12:18-21, 1 Kor. 10:13) 
 
Ongoddelijke relaties: De meest voorkomende relatiebreuken komen voort uit 
ongepaste relaties tussen de andere geslachten (zowel binnen als buiten het huwelijk), 
onbijbelse seksuele relaties tussen hetzelfde geslacht, of romantische relaties tussen een 
gelovige en een ongelovige. Emotioneel overspel en lusten kunnen ook in deze categorie 
passen.  

 
 Beloften voor de overwinning op de goddelijke relaties (2 Kor. 6:4, en 1 Sam 

16:7) 
 
Wereldse Preoccupaties: Satan's belangrijkste doel is om ons de wereld te laten 
liefhebben in plaats van God. Inbreuken zouden kunnen zijn: Status, liefde voor geld, liefde 
voor dure mode, dure auto's, overmatige liefde voor tijdelijke geneugten. God zegt ons: 
"Waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn" (Matteüs 6:21). 
 

 Beloften voor het overwinnen van wereldse beslommeringen (Kol. 3:1-3, Rom. 
12:1,2) 

 
Satanic Strongholds: Het is duidelijk dat er als Bijbelgelovige Christenen bepaalde dingen 
zijn waar we ons nooit mee bezig moeten houden! Drugs, tabak, alcohol (of welke andere 
verslavende stof dan ook), inclusief alles wat occult is, zijn verboden voor Christenen. Dus 
moet ook een groot deel van de seculiere muziek die op het radiostation wordt gespeeld, 
evenals films en TV-programma's en boeken met magie, spiritualisme, mystiek, science 
fiction, heksen, vampiers of het occulte, worden gespeeld. De Bijbel vertelt ons dat er 
GEEN gemeenschap moet zijn tussen licht en duisternis.  
 

 Beloften voor het overwinnen van de Satanische Strongholds (2 Kor. 10:3-4, en 
Ps. 40:2,3) 

 
Ongoddelijke zonden van het verzuim: Vaak feliciteren we onszelf met wat we niet 
verkeerd doen, en we erkennen niet wat we niet goed doen. Deze "inbreuken op het 
verzuim" zijn de houdingen en levenswijzen die God ons heeft opgeroepen om als 
christenen te leven en waar we vaak zo tekort schieten, zoals: gebrek aan echt zoeken naar 
God met ons hele hart, gebrek aan echte volledige overgave van het hart, gebrek aan 
afschuw voor onze zonden en die dingen die Christus opnieuw verwonden, gebrek aan 
ernst om meer van de Heilige Geest te ontvangen, wat het enige is dat ons de overwinning 
over de zonde zal geven, gebrek aan geestelijke ijver en leven, gebrek aan de vrucht van de 
Geest in ons leven (zie Gal. 5:22), gebrek aan geloof, gebrek aan nederigheid, gebrek aan 
vertrouwen in Gods Woord, gebrek aan oprechte belangstelling voor diepe bijbelstudie en 



gebed, gebrek aan geestelijke kracht en ruggengraat als de strijd om ons heen toeneemt 
tegen de Waarheden van Gods Woord, gebrek aan zelfbeheersing, gebrek aan het streven 
om de NEWSTART-beginselen in ons dagelijks leven toe te passen, gebrek aan zorg voor 
ons fysieke lichaam zodat we het meest ontvankelijk kunnen zijn voor de Heilige Geest om 
met ons te spreken, gebrek aan warmte en liefde voor onze broeders, gebrek aan 
vriendelijkheid voor vreemden en voor hen die anders zijn dan wij, gebrek aan 
vriendelijkheid en bereidheid om zich op te offeren voor de armen en voor de 
minstbedeelden, gebrek aan bereidheid om ongemak te ondervinden om anderen in nood 
te helpen, gebrek aan bereidheid om ons kruis dagelijks op te nemen en onszelf te 
verloochenen omwille van het evangelie, gebrek aan bereidheid om te worstelen en te 
kwellen in het gebed voor anderen, gebrek aan verlangen en moeite om in de kloof te 
staan als voorbidders voor een stervend land, gebrek aan pijn over hoe we Gods werk 
belemmeren en tegenhouden door onze geestelijke apathie, en de lijst gaat maar door. 
 

 Beloften tot vergeving van de zonden van het verzuim (1 Johannes 1:9, Ef. 2:8-
9, Jer. 33:3) 

 
Gelukkig wordt ons verteld dat Christus is gekomen om de gevangenen te bevrijden, om 
onze kromme wegen recht te maken en om de ketenen die ons binden te verbreken (zie 
Jesaja 58:6 en Jesaja 45:2). 
 
Ellen White schrijft: "Laat de zonde bij haar juiste naam genoemd worden en laat ze door 
belijdenis, berouw en reformatie uit de kerk gezuiverd worden, zodat de leden niet voor 
engelen en mensen een verkeerde voorstelling van de waarheden presenteren die ze 
belijden te geloven. Laat de woorden van de apostel, die zo duidelijk en uitgesproken zijn, 
en met zo'n tederheid en liefde, elke barrière doorbreken. Laat het volk van God serieus en 
grondig werken aan de bekering. Wees niet ijverig om elkaar te vernederen. 
Verootmoedig jezelf. Neem je eigen zaak in handen, en sta door nederige belijdenis 
duidelijk voor God" (Tekenen van de Tijden, 30 oktober 1901 par. 11-13). 
 

Zes stappen naar de vrijheid in Jezus  
 
1. 1. Erken de specifieke zonde die in je hoofd opkomt met een lachertje aan God. (Ja, 
Hij weet het al, maar als je het tot God spreekt, breng je het naar boven, zodat Hij het uit je 
hart kan verwijderen. Het erkennen van je specifieke zonde aan God is als zeggen: "God, ik 
snap het eindelijk! Ik ben het met je eens! Dit was verkeerd!")  
 
2. 2. Vraag vergiffenis van God. Pas als we eerst de zonde erkennen en Hem dan vragen 
om ons te reinigen, gebaseerd op de verdiensten van Zijn vergoten bloed, kan de reiniging 
echt plaatsvinden. Het is op dat moment dat we om Zijn vergeving vragen en deze 
ontvangen, dat we echt schoongewassen worden.  
 
3. 3. Draai en loop een nieuwe en andere weg. De Bijbel noemt het berouw. Het 
betekent gewoon dat je moet besluiten om die zonde niet meer te doen. Dit is niet alleen 
een gevoel van berouw over onze zonde, het is een praktische verandering van ons leven, 
zodat we niet toestaan dat die zonde ooit weer in ons hart en leven terugkomt. Zoek 
specifieke beloften in de Bijbel om te claimen dat God je helpt om een nieuw pad te 
bewandelen in overwinning en Zijn kracht. Niet alleen moeten we een nieuwe weg 
bewandelen, maar we moeten God vragen om ons een nieuw hart te geven dat we de 
zonden die we ooit omarmd hebben, zullen verafschuwen! 



 
"Berouw omvat verdriet om de zonde en een afkeer ervan. Wij zullen geen afstand 
doen van de zonde, tenzij wij haar zondigheid zien; totdat wij ons in ons hart 
afwenden, zal er geen echte verandering in het leven zijn" (Stappen naar Christus, p. 
23).  

 
4. 4. Vraag God om je te laten zien of er nog iets anders aan je specifieke zonde moet 
worden gedaan. Als uw zonde iemand anders heeft getroffen, moet u naar degene gaan 
die u onrecht heeft aangedaan en om vergeving vragen. (Of ze nu vergeving geven of niet, 
je hebt tenminste je deel gedaan.) Als je gestolen hebt, moet je misschien met rente 
terugbetalen. Als je hebt gelogen dan moet je misschien het record recht zetten door de 
waarheid te vertellen en te proberen de gevolgen van je leugen zoveel mogelijk ongedaan 
te maken.  
 
BELANGRIJK: Er zijn enkele uitzonderingen op deze stap. Als je specifieke zonde iets met zich 
meebracht wat je in je hoofd had, zoals lust, jaloezie of afgunst - dan is het NIET altijd gepast 
om die specifieke zonden te belijden aan het doelwit van je verkeerde gedachten.  
 
Er is geen vaste formule om misstanden recht te zetten. Daarom moeten we naar God gaan 
en zeggen: "God, ik ben bereid om te doen wat ik moet doen om dit recht te zetten - 
dus laat me alsjeblieft zien wat ik moet doen." Het is een moeilijk gebed om te bidden, 
maar als we ons door God laten leiden, is het verbazingwekkend hoe radicaal ons leven in 
korte tijd kan worden veranderd. Soms wil God dat je iets groots doet om wat of wie je 
onrecht aangedaan hebt recht te zetten, maar andere keren kunnen Zijn verzoeken zo 
eenvoudig zijn als het begin van het tonen van de liefde van Christus aan iemand op een 
praktische manier.  
 
5. Gehoorzaam wat God je laat doen. Als je tegen God zegt dat je bereid bent om alles te 
doen wat nodig is om de dingen goed te maken, dan wanneer Hij communiceert dat je iets 
moet doen - doe het!  En eis Zijn beloften op. Hij zal je helpen. Blijf het Woord bidden!  
 
Terwijl Jacob door de nacht worstelde, moeten ook wij worstelen tot het breken van de 
dag. We moeten vasthouden aan God die zegt: "Ik laat je niet gaan totdat je me zegent! Ik 
laat niet los totdat je me op dit gebied van mijn leven verlost hebt!" Dit is geen 
aanmatigend gebed. We bidden niet voor onze eigen egoïstische vleselijke lusten of 
verlangens. We bidden voor de overwinning op de geestelijke breuken in ons leven. We 
bidden voor geestelijke versterking. We bidden voor een nieuw hart en een nieuwe geest, 
zodat de Heilige Geest werkelijk in ons leven kan worden uitgestort. Dit zijn dingen die 
God ons beloofd heeft te geven.  
 
6. 6. Start een bijbelverzenverzameling van beloften om te claimen als je in de 
verleiding komt om terug te keren naar je oude manieren. Elke keer dat je de vijand ziet 
proberen om geestelijke compromissen terug te brengen in je leven, vecht dan terug met 
God's Woord. God zal je de overwinning geven.  
 
Ellen White vertelt ons: "Met waakzaamheid en gebed kunnen [onze] zwakste punten zo 
bewaakt worden dat ze [onze] sterkste punten worden, en [we] kunnen in verleiding 
komen zonder overwonnen te worden" (Pastoraal Werk, p. 124). 
 
Deze gedachten zijn uittreksels uit het boek met de titel "Durven om meer te vragen": Divine Keys to 

Answered Prayer", door Melody Mason, Copyright Pacific Press 2014.  



 
 
 

 
 


