
"Jezus aanroepen in onze dringende nood!" 
Week 3 - 100 Gebedsdagen 

 

10 - 16 april 2020 
 
 

"Een Onverwacht Wonder" 
Door James L. Black, Sr.  

 
"Heb je ooit zoiets gezien? "Dit is een veel gestelde vraag wanneer mensen getuige zijn van 
iets wat ze nog nooit eerder hebben gezien. Ongetwijfeld zal de naam "COVID-19" de 
geschiedenis ingaan als een van 's werelds grootste pandemieën.  
 
Het is verbazingwekkend hoe snel het leven van de ene op de andere dag kan veranderen. 
Het woord van God herinnert ons eraan dat er rampen zullen komen, en we moeten altijd 
voorbereid en afhankelijk zijn van de Heer. Deze wereldcrisis heeft de economie 
toegetakeld, de medische wereld overweldigd, velen in grotere armoede achtergelaten, 
velen dakloos en werkloos gemaakt, velen met blijvende ziekte opgezadeld en ja, het heeft 
tienduizenden levens geëist. 
 
Velen bidden voor een wonder. Velen smeken God om hun situatie te veranderen en hen te 
beschermen tegen het dodelijke virus. Maar de vraag is, zijn we voorbereid op het soort 
wonderen dat God verricht?  
 
Ik twijfel er niet aan dat God zal horen en opkomen voor iedereen die tot Hem bidt. Terwijl 
Hij op verschillende manieren en in Zijn eigen tijd antwoordt, geven deze beloften mij 
hoop. "Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes 
geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten." (Jozua 1:5), en "En het 
zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal 
horen." (Jesaja 65:24). 
 
Enkele jaren geleden liep ik een beenmergziekte op genaamd Myelodysplastic Syndrome 
(MDS), een opraken van de rode bloedcellen van het lichaam. Indien onbehandeld, leidt 
MDS tot acute leukemie of de dood. Ik was in fase 4 van de ziekte, en mijn enige hoop was 
een succesvolle beenmerg (stamcel) transplantatie. Duizenden mensen over de hele 
wereld baden voor mijn leven en herstel in een tijd dat ik te zwak was om oprecht voor 
mezelf te bidden. Ja, ik kan getuigen dat God voor mij is opgekomen, maar niet op de 
verwachte manier, want Gods wonderen gaan over het eeuwige leven. 
 
Er zijn drie dingen gebeurd die de Heer aan mij hebben geopenbaard op een manier die ik 
nog niet eerder had meegemaakt. Ten eerste werd mijn transplantatieproces door 
omstandigheden buiten mijn controle om negen maanden vertraagd, ook al bevond ik me 
in fase 4 van de ziekte. Deze vertraging bood de gelegenheid voor agressieve, holistische, 
natuurlijke behandelingen die mijn lichaam sterker maakten en me beter voorbereidden 
op de transplantatie. Ten tweede waren mijn dochter (mijn stamceldonor) en ik in staat 
om vóór de transplantatie nog dichter tot elkaar te groeien, wat leidde tot een ongelooflijk 
moment van vergeving. Het derde was wat het deed voor mij en mijn vrouw. Voor het 
eerst in ons huwelijk lag ik op mijn rug in het ziekenhuis, met een levensbedreigende 
ziekte, in afzondering en met chronische vermoeidheid. Ik was te zwak om te baden, dus 



moest mijn vrouw Maxine me drie of vier keer in bad doen. In het begin was ik boos, maar 
toen ik haar zachtaardigheid en totale toewijding zag terwijl ze me van top tot teen waste, 
realiseerde ik me dat God me voorbereidde op een speciaal wonder van genezing. 
 
Mijn bijzondere wonder is te vinden in deze woorden van Jezus: "En toen Jezus hun geloof 
zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.” Ja, het wonder in mijn 
grootste tijd van nood was dat God me genas vóór de transplantatie. Door de genade van 
God liep ik uit het ziekenhuis als nieuw schepsel in Jezus en genas ik van een geestelijke en 
lichamelijke ziekte.  
 
Vandaag moedig ik je aan om je ogen af te halen van COVID-19 en alles wat je nog meer 
kan afleiden, en net als de vier vrienden die de verlamde tot Jezus brachten, het dak af te 
rukken, voor Jezus te komen en Hem je ziel te laten genezen. 
 
"En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog 
spreken, Ík zal horen." (Jesaja 65:24). 
 
Pastor James L. Black, Sr. diende tot zeer recent 17 jaar in de Noord-Amerikaanse Divisie als 
directeur van de Bediening voor Jeugd en Jongvolwassenen. Momenteel is hij directeur van de 
Gebedsbediening van de Noord-Amerikaanse Divisie. 
 
HARTVRAGEN: Hoewel we weten dat het altijd Gods wil is om Zijn kinderen te genezen, 
weten we niet altijd Zijn wil met betrekking tot de timing. Bij sommigen kan Hij ervoor 
kiezen om onmiddellijk te genezen, anderen geleidelijk, terwijl anderen Hij misschien niet 
geneest tot de wederkomst (Jakobus 5). Kunnen we op God en Zijn timing vertrouwen? 
Kunnen we in geloof vasthouden, zelfs als we niet altijd onmiddellijke antwoorden op 
onze gebeden zien? Hoe kunnen we ons geloof en vertrouwen in God en Zijn Woord laten 
groeien?  
 
ACTIEVE HART CHALLENGE: Laten we deze week, terwijl we blijven bidden voor de zieken, 
voor de medische professionals en voor God om de verspreiding van het Coronavirus over 
de wereld te stoppen, bidden dat een liefde voor God en Zijn Woord zich zal verspreiden. 
Laten we onze Bijbels openen met nieuw enthousiasme en bidden: "Heer, laat ons zien hoe 
we U moeten kennen en liefhebben! Laat ons zien hoe we echte genezing van binnenuit 
kunnen ervaren. Laat ons zien wat het betekent om Uw Woord te bestuderen en te 
begrijpen. En laat ons zien hoe we Uw Woord met anderen kunnen delen. "Als we bidden, 
laten we Jesaja 55:8-11, 2 Tim. 2:15, en 1 Pet. 3:15 claimen. 
 

"Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw 
woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw 

belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig." Ps. 119:9-11 
 

Verdieping - Aanvullende Leesmaterialen voor deze week: 
 Ellen White, Het Grote Conflict, "De Bijbel een bron van veiligheid", hoofdstuk 37.  
 Frank M. Hasel/Michael G. Hasel, How to Interpret Scripture, ondersteunend boek voor bij het 

Volwassenen Sabbatschoollesboek voor het 2e kwartaal. 
  



     Dag 15 - Gebedsfocus - Vrijdag 10 april 2020 
 

PRIJS DE HEER: Het lijkt erop dat de verspreiding van de pandemie in Spanje en Italië 
een beetje begint te vertragen. Wij prijzen God dat er hoop is op verbetering. 

 
 Bid dat God de verspreiding van COVID19 in de landen van de wereld met een hoge 

bevolkingsconcentratie zal stoppen. Bid in het bijzonder voor de tussenkomst van 
de Heer in India, Bangladesh, het continent Afrika en enkele landen in heel Azië die 
net beginnen op volle kracht met het bestrijden van de COVID-19 pandemie.  
 

 Bid voor medische onderzoekers om behandelingen te vinden die het Coronavirus 
genezen, want we hebben geen maanden om te wachten op de ontwikkeling van 
een vaccin. 

 
 Bid voor Gods bescherming voor kinderen, voor de zwakken en kwetsbaren, die 

gedwongen worden om thuis te blijven bij mishandelende familieleden of die in 
moeilijke pleeggezinnen wonen. 

 
 Bid voor voedsel en maaltijden voor kinderen die niet meer naar school kunnen, 

waar regelmatig eten werd verstrekt.  
 

 Bid dat we zullen leren om Gods Woord op een dieper niveau te bestuderen, en ook 
Zijn Woord op een praktische manier te delen met de mensen om ons heen. 

 
 
 

 Dag 16 - Gebedsfocus - Sabbat, 11 april 2020 
 

Leer ons bidden! 
 

" Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen 
bekendmaken, die u niet weet." Jer. 33:3 

 
"We leven in serieuze tijden. Gebeurtenissen in onze wereld roepen elke volgeling van 

Christus op om volledig oprecht te zijn in onze relatie met God. Om deze relatie te 
versterken en onze emotionele en geestelijke behoeften te vervullen, moeten we de kracht 

van het gebed leren. We moeten de Heer smeken, zoals de oude discipelen, en zeggen: 
'Heere, leer ons bidden'.”   

Prayer, p. 1 
 

Hartvragen: 
We mogen dan wel deel uitmaken van de 100 Gebedsdagen, en we mogen dan bidden met 
onze kleine gebedsgroepen, maar hebben we echt geleerd wat het betekent om te bidden? 

Hebben we ooit serieus geroepen zoals de discipelen tot Jezus riepen: "Heere, leer ons 
bidden"? Als je dit niet hebt gedaan, waarom vraag je de Heer dan niet vandaag, "Leer me 

alsjeblieft bidden!" 
 
PRIJS DE HEER: Hoewel Indianapolis de grote evangelisatiebijeenkomsten die gepland 
waren voor de GC-sessie moest afzeggen, is John Bradshaw nu van plan om een reeks 



bijeenkomsten online te doen die volgens ons een veel groter bereik zullen hebben. We 
verwachten dat tienduizenden mensen het zullen bijwonen. Nogmaals, wat de vijand ten 
kwade heeft bedoeld, draait God om ten goede.  
 

 Bid dat we als kerk God zullen vragen om de Heilige Geest te sturen en ons te leren 
bidden op een manier dat we antwoorden zullen krijgen.   
 

 Bid voor de online serie die John Bradshaw en It is Written aan het plannen is. Bid 
dat veel mensen het zullen volgen en dat velen beslissingen zullen nemen voor 
Jezus.  
 

 Bid voor medische professionals en ziekenhuizen in uw regio die worstelen met 
een tekort aan medische benodigdheden. Bid dat God zal voorzien in wat nodig is 
zodat onze gezondheidswerkers veilig kunnen blijven. 

 
 Bid dat meer mensen kunnen helpen met het maken van maskers en andere 

beschermingsmiddelen, en dat de benodigde bedden, ventilatoren en 
gezondheidsfaciliteiten worden geopend om de benodigde piek in de medische 
zorg op te vangen. 

 
 Bid voor de Chinese bediening in Cebu City op de Filippijnen. Bid voor bescherming 

tegen het Coronavirus voor de kerk daar en dat meer Chinezen zich zullen 
interesseren voor de studie van de Schrift. 
 

 

 Dag 17 - Gebedsfocus - zondag 12 april 2020 
 

De grootste overwinningen 
 

" Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren." 
Ps. 50:15 

 
"De grootste overwinningen voor de zaak van God zijn niet het resultaat van moeizame 
discussies, ruime faciliteiten, grote invloed of een overvloed aan middelen; ze worden 

behaald in de troonzaal bij God, wanneer men met een serieus geloof de  
machtige arm van Gods macht vastgrijpen. "Evangeliewerkers, p. 259 

 
Hartvragen: 

We weten dat we onze grootste overwinningen behalen door gebed en tijd in Gods Woord, 
waarom zijn we dan zo terughoudend om de tijd te nemen om te bidden en de Bijbel te 
bestuderen? Welke activiteiten of afleidingen staan uw persoonlijke gemeenschap met 

God in de weg?  
 

PRIJS DE HEER: In de Queensland stad Toowoomba (130.000 inwoners) zijn er twee 
kerken, Toowoomba Central en Glenvale. Pastoor Casey Wolverton is de pastoor van de 
kerk van Glenvale. Toen het COVID19-virus toesloeg en de kerken werden gesloten, 
voerden zij op de eerste sabbat de eredienst als normaal uit, maar met niemand in de 
kerkbanken en zonden het uit op Facebook of Youtube en 900 mensen keken naar de 
dienst. Het lokale radiostation hoorde wat de Adventisten aan het doen waren, dus 



benaderde het radiostation de Adventistenkerk met de vraag of ze de Adventistendienst 
konden opnemen en de volgende dag (zondag) konden uitzenden voor een publiek van 
130.000 mensen. Zonder de COVID10 -crisis is het zeer onwaarschijnlijk dat dit zou zijn 
gebeurd. God zij geprezen! 
 

 Bid dat speciale boodschappen van hoop door de hele stad Toowoomba in 
Queensland Australië blijvend uitgezonden worden. Bid voor kerkleden in heel 
Australië, dat ze manieren kunnen vinden om een licht te blijven voor de mensen 
om hen heen. 

 
 Bid voor onze vele literatuurevangelisten over de hele wereld die niet meer van 

deur tot deur kunnen gaan. Bid voor God om nieuwe wegen te openen voor deze 
toegewijde werkers om de waarheid te delen. En bid dat God in hun behoeften zal 
voorzien.  

 
 Bid voor ziekenhuizen in de Verenigde Staten die hun moeilijkste week tot nu toe 

verwachten om de COVID-19 pandemie aan te pakken. Bid voor God om in te 
grijpen.  

 
 Bid voor de ouderen, de wiens immuunsysteem soms wat zwakker is en andere 

leden in uw lokale kerk die risico lopen. Bid dat God's beschermende hand om hen 
heen zal zijn.  

 
 Bid voor degenen die al geliefden hebben verloren door deze Coronavirus uitbraak. 

Bid voor moed en kracht voor hen die verlies ervaren om zich aan God vast te 
houden. 

     
 

 Dag 18 - Gebedsfocus - Maandag 13 april 2020 
 

Verder kijken dan wat we kunnen zien 
 

"Jezus zei tegen hem: ‘Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die 
niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.’ ” Johannes 20:29 

 
"Het christelijke leven is vaak bezaaid met gevaren, en de plicht lijkt moeilijk uit te voeren. 

De verbeelding ziet aankomende vernietiging vóór zich, en gevangenschap en de dood 
achter zich. Toch spreekt de stem van God duidelijk, Ga voorwaarts. Laten we het bevel 

gehoorzamen, ook al kan ons zicht niet doordringen door de duisternis. De hindernissen 
die onze vooruitgang belemmeren zullen nooit verdwijnen voor een stilstaande, 

twijfelende geest. Zij die gehoorzaamheid uitstellen tot elke onzekerheid verdwijnt, en er 
geen risico op mislukking of nederlaag meer is, zullen nooit gehoorzamen. Het geloof kijkt 
verder dan de moeilijkheden, en houdt het Ongeziene, zelfs Almachtige, vast, daarom kan 
het niet van zijn stuk worden gebracht. Geloof is het vasthouden van de hand van Christus 

in elke noodtoestand. "Gospel Workers, p. 262 
 

Hartvragen: 
Het is gemakkelijk om te geloven wat we zien, maar hoe zit het met de dingen die we niet 

kunnen zien? Wat zijn manieren waarop we ons geloof in Gods Woord kunnen laten 



groeien, ook al hebben we de vervulling ervan nog niet gezien? Er wordt ons verteld dat 
het geloof een geschenk is. Waar komt dit geweldige geschenk vandaan volgens  

Efeziërs 2:8 en Handelingen 3:16? 
 
PRIJS DE HEER: In Papoea-Nieuw-Guinea kunnen buitenlandse evangelisten, predikanten 
en lekenpredikanten niet langer het land in, als gevolg van COVID-19 reisverboden, voor 
het eerder geplande Total Member Involvement evenement dat in mei zou plaatsvinden. 
De lokale bevolking van Papoea-Nieuw-Guinea was het afgelopen jaar echter al 
bijeengekomen om tienduizenden Bijbelstudies te houden en om duizenden lokale 
bijeenkomsten geleid door leken en predikanten te initiëren. En ze maken al plannen voor 
een nieuwe grote evangelische impuls na de huidige COVID-19 pandemie. Nogmaals, wat 
de vijand ten kwade heeft bedoeld, draait God om ten goede. 
 

 
 Bid voor Gods bescherming van het volk en het land van Papoea-Nieuw-Guinea en 

ook voor Gods leiding in de besluitvorming voor de PNG-regering en haar 
gezondheidswerkers in de strijd tegen COVID-19. 
 

 Bid dat wat God in Papoea-Nieuw-Guinea doet via de lokale kerkleden nog 
succesvoller zal zijn dan de oorspronkelijke plannen die werden gemaakt. Bid dat 
er geen stammengevechten zullen plaatsvinden als er plannen worden gemaakt om 
verder te gaan. 

 
 Bid voor gelovigen die in verschillende gevangenissen over de hele wereld 

opgesloten zitten. Bid voor kracht om te getuigen naar medegevangenen tijdens 
deze crisis. 

 
 Bid voor een kleine bakkerij en een zendingscentrum in Jönköping, Zweden om nog 

meer mensen te bereiken, zodat velen Jezus zullen leren kennen en Hem als hun 
Verlosser zullen aanvaarden. Bid voor meer bijbelstudiecontacten en bekeringen.  
 

 Bid ook voor de lokale kerken in heel Zweden, die klein zijn en voornamelijk uit 
ouderen bestaan. Bid dat God meer jonge mensen in de kerken in Scandinavië zal 
brengen en dat Hij deze kleine gemeenten zal beschermen tijdens deze COVID-19 
pandemie. 

 
 

 

 Dag 19 - Gebedsfocus - Dinsdag 14 april 2020 
 

Kijk op naar Jezus! 
 

"'s Morgens hoort U mijn stem, HEERE;  
's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit." Ps. 5:4 

 
"Verzamel al je krachten om naar boven te kijken, niet om naar beneden te kijken naar je 
moeilijkheden; dan zul je nooit ontmoedigd raken". Je zult spoedig Jezus achter de wolk 

zien, die Zijn hand uitsteekt om je te helpen; en alles wat je hoeft te doen is Hem je hand te 
geven in eenvoudig geloof en je door Hem te laten leiden. Naarmate je vertrouwt, zul je, 



door het geloof in Jezus, hoopvol worden. Het licht dat van het kruis van Golgotha schijnt 
zal je Gods inschatting van de waarde van de ziel onthullen, en als je die inschatting op 
prijs stelt, zul je proberen om dat licht aan de wereld te weerspiegelen. Een grote naam 
onder de mensen is als letters geschreven in het zand, maar een vlekkeloos karakter zal 

tot in de eeuwigheid standhouden. ”  
Testimonies, vol. 5, p. 578 

 
Hartvragen: 

Wat is het eerste wat je elke ochtend doet? Kijk je naar het nieuws, je e-mails of sociale 
media? Denk je na over al je problemen? Of kijk je op naar Jezus? Ga gedurende de dag een 

nieuwe verbintenis aan om naar Jezus te kijken in plaats van op je beproevingen neer te 
kijken. Kijk naar Jezus voor hoop in plaats van je tot het wereldse te wenden voor 

bemoediging. 
 

PRIJS DE HEER: In de afgelopen dertig dagen zijn meer dan honderdduizend 
studiemiddelen gedownload van www.revivalandreformation.org. We prijzen de Heer dat 
veel mensen hun geestelijke behoefte erkennen en proberen te groeien in hun wandel met 
God. We prijzen de Heer ook dat duizenden gebedsgroepen over de hele wereld beginnen 
als gevolg van deze COVID-19-crisis.  
 

 Bid voor kerkleden in heel Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en België. Deze 
hotspotgebieden hebben nog steeds moeite om het virus in te dammen. Bid voor 
genezing voor hen die verlies hebben geleden. 
 

 Bid voor kerkleden in het hele Midden-Oosten, vooral in Iran en Israël. Bid voor 
degenen die verkrampt leven in kleine compartimenten met weinig frisse lucht en 
geen mogelijkheid om te bewegen. 
 

 Bid voor je buren die Jezus misschien niet kennen. Bid voor manieren om de hoop 
van Jezus met hen te delen, misschien door middel van "mobiele telefoon" 
evangelisatie of andere nuttige online bronnen. 

 
 Bid voor degenen in je eigen kerk of gemeenschap die op dit moment tegen COVID-

19 vechten. Bid dat Gods genezende hand op hen rust. 
 

 Bid dat we allemaal trouwe rentmeesters zullen zijn en onze tiende afdragen. Ook 
al zijn de tijden moeilijk, de Bijbel vertelt ons dat zij die God eren, Hij zal eren (1 
Sam. 2:30). 
 

 
 

 Dag 20 - Gebedsfocus - Woensdag 15 april 2020 
 

God is trouw! 
 

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet 
toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de 

uitkomst geven om die te kunnen doorstaan."1 Kor. 10:13 
 



"De vijand durft niet één haarbreed buiten zijn toegewezen gebied te gaan. Er is geen 
enkele macht in het gehele satanische leger die een ziel kan uitschakelen, die vertrouwt, in 
eenvoudig vertrouwen, in de wijsheid die van God komt. Christus is onze toren van kracht, 

en Satan kan geen macht hebben over de ziel die met God in nederigheid van geest 
wandelt. De belofte: "Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede 
met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten." In Christus is er perfecte en volledige 

hulp voor elke verleide ziel. Gevaren overstijgen elk pad, maar het hele universum van de 
hemel staat voor ons gereed, zodat niemand verleidt wordt boven datgene wat hij kan 

verdragen. "My Life Today, p. 316 
 

Hartvragen: 
Heb je het gevoel dat je met meer te maken hebt dan je kunt verdragen? God belooft dat 

Hij ons niet meer zal geven dan we kunnen verdragen, dus als je je overweldigd voelt, eis 
dan de belofte van 1 Kor. 10:13 op. Claim de belofte van Phil. 4:13, en Ps. 61:2. Troost 

jezelf vandaag in de beloften van Gods Woord.  
 

PRIJS DE HEER: In heel Europa (en waarschijnlijk op veel plaatsen in de wereld) worden 
jonge mensen die niet naar de kerk gaan, actief in online bijbelstudiegroepen. We prijzen 
de Heer voor deze toegenomen belangstelling voor God en Zijn Woord! 

 
 Bid dat nog meer van onze jongeren geïnteresseerd raken in het leren bestuderen 

van hun Bijbels. Bid dat er een grote opleving zal zijn onder onze jeugd. 
 

 Bid voor onze jongeren over de hele wereld, die deelnemen aan hun eigen 100 
Gebedsdagen onder leiding van de Jeug- en Kinderafdeling van de Generale 
Conferentie. Bid dat onze jeugd en jongeren leren dat als we bidden God het gebed 
hoort en verhoort. 

 
 Bid voor leerkrachten die moeite hebben met het online geven van lessen. Bid dat 

God hen wijsheid zal geven over hoe ze de technologie kunnen gebruiken die nuttig 
is voor iedereen. Bid voor wijsheid en geduld. 
 

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

 
 Bid voor uithoudingsvermogen voor artsen, verpleegkundigen en 

gezondheidswerkers die in de frontlinie vechten tegen de COVID-19 pandemie. 
 

 
 

 Dag 21 - Gebedsfocus - Donderdag 16 april 2020 
 

Laten we in geloof praten 
 

" Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige 
hemel, met machtige daden van heil door Zijn rechterhand. Dezen vertrouwen op  

strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in 
herinnering roepen." Ps. 20:7,8 



 
"Neem het woord van Christus als uw verzekering. Heeft Hij je niet uitgenodigd om tot 
Hem te komen? Sta jezelf nooit toe om op een hopeloze, ontmoedigde manier te praten. 
Als je dat wel doet, zul je veel verliezen. Door naar de schijn te kijken en te klagen als er 
moeilijkheden en druk komen, geeft u blijk van een ziekelijk, zwak geloof. Praat en doe 
alsof je geloof onoverwinnelijk is. De Heer is rijk aan hulpmiddelen; Hij bezit de wereld. 
Kijk naar de hemel in geloof. Kijk naar Hem die licht en kracht en bekwaamheid heeft. " 

Lessen uit het leven van alle dag, p. 146 
 

Hartvragen:  
Wat betekent het om te praten en te handelen in geloof? Als ons geloof zwak is, hoe 

groeien we dan sterker in ons geloof? (Zie Romeinen 10:17). Deel vandaag een ervaring 
met iemand waar God je geloof heeft laten groeien, of vertel iemand een getuigenis over 

een verhoord gebed. 
 

PRIJS DE HEER: Wij prijzen de Heer voor de gezondheidsboodschap die Hij ons heeft 
gegeven, die ons in staat stelt om sterker te zijn in de strijd tegen ziekten en 
aandoeningen. We prijzen de Heer voor de vele manieren waarop Hij ons in staat stelt om 
deze gezondheidsboodschap met anderen te delen.  

 
 Bid dat God ons zal blijven helpen om een volk met een sterk geloof te worden, 

want we weten dat er veel moeilijkere beproevingen in het verschiet liggen. 
 

 Bid voor de uitstorting van de Heilige Geest op Gods volk, zodat het werk kan 
worden voltooid en we naar huis kunnen gaan. 

 
 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. 
 

 Bid dat wij als gemeente ons best zullen doen om de gezondheidsprincipes die ons 
geleerd zijn toe te passen in ons leven zodat ons lichaam een sterk immuunsysteem 
kan hebben. 

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

het niet voor onszelf kunnen houden, maar dat we het delen met hen die geen hoop 
hebben.  

 


