
"Jezus aanroepen in onze grote nood!" 
Week 4 - 100 Gebedsdagen 

 

17 - 23 april 2020 
 
 

"Kom, rust wat uit" 
Door Nina Atcheson 

 
Op een mooie ochtend realiseerde ik me dat het huis te rustig was en dat mijn driejarige 
dochter vermist was. Haar broers speelden samen, maar ze was nergens te vinden. Ik riep 
haar en vroeg me af waar ze kon zijn. "Tahlia, waar ben je?" Mijn stem galmde door het 
huis, maar de stilte reageerde. Ik liep door verschillende kamers en vond geen spoor van 
haar.  
 
Eindelijk hoorde ik een klein stemmetje. "Mama..." Haar kleine hoofdje stak achter mijn 
rode stoel vandaan. "Kijk," ze hield  ons aanbiddingsboekje omhoog, de pagina open bij 
een foto van Jezus en Zijn engelen die naar de aarde afdaalden. "Hij komt vandaag, mama?" 
vroeg ze, terwijl ze naar het raam naast haar wees.  
 
Mijn hart smolt toen ik me realiseerde dat ze daar zat, wachtend op Jezus om vandaag 
terug te komen.  In mijn ochtenddrukte maakte ik ontbijt, hing ik de was op en nam ik de 
telefoon op. Deze 'dringende' klusjes hadden me volledig afgeleid waardoor ik  geen tijd 
voor Jezus had gehad die ochtend. God had op dat moment niet duidelijker kunnen 
spreken dan via Tahlia. Het was zoals Hij zei: "Onthaast je en merk me op vanmorgen". Ik 
ben hier. En ik kom spoedig! Breng wat tijd met me door...  
 
Vandaag, vele jaren later, hoor ik nog steeds Gods woorden aan mij. "Komt u zelf mee naar 
een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit." (Markus 6:31). Hij nodigt ons uit om te 
stoppen, in de doorgedraaide drukte om ons heen, om bij Hem te zijn. Niet zomaar even of 
uit plichtsbesef, maar voor een poos, omdat we tijd willen doorbrengen met de Hersteller 
van onze Zielen.  
 
Op dit moment bevinden velen van ons zich op een plaats waar we geïsoleerd zijn in onze 
huizen als gevolg van een wereldwijde pandemie. In zekere zin zijn we gedwongen om te 
pauzeren in onze gebruikelijke haastige levens. Ons leven is voor dit moment veranderd. 
Rusten we in hem in deze "eenzame plaats"? Luisteren we naar Zijn zachte stem 
(1Koningen 19:12), die ons roept om dichter bij Hem te komen (Johannes 15:9)? Komen 
we mee naar een eenzame plaats om Hem meer te leren kennen, of vullen we de stille 
ruimte op met het lawaai van andere afleidingen?  
 
Als kind herinner ik me dat ik een liedje zong dat deze woorden bevatte: "Tijd met Hem is 
goed besteed. Hij zal je Trooster en je Gids zijn. Tijd met Hem is goed besteed. Hij zal altijd 
aan je zijde staan." Het opbouwen van onze relatie met God door tijd door te brengen met 
onze Trooster en Gids, is van het grootste belang in de tijden waarin we ons nu bevinden. 
Kwaliteitstijd (in plaats van kwantiteit of lengte van de tijd) is wat het meest telt. Wat zou 
je kunnen doen om de kwaliteit van je tijd met God te verbeteren deze week?  
  



Overweeg de volgende ideeën:  
 

 Vraag God om je een groter verlangen te geven om tijd met Hem door te 
brengen.  

 De Bijbel is niet bedoeld om lastig te bestuderen te zijn. Het is Gods levende 
Woord aan jou, en Hij wacht om je erdoorheen te spreken.  

 Kom in nederigheid en bid voordat je de Bijbel leest, en vraag God om een 
specifieke boodschap die je moet horen.  

 Je hoeft slechts één vers of een klein behapbaar gedeelte van de Schrift per dag 
te nemen. Vraag jezelf af: Wat vertelt God me door deze passage? Hoe kan ik 
vandaag iemand bemoedigen met deze boodschap?  

God wacht geduldig op ons om elke dag tijd met Hem door te brengen (Openb. 3:20). 
Wacht je verwachtingsvol, zoals Tahlia, verlangend naar Zijn terugkeer? Zul je bij Hem 
komen en rusten terwijl je wacht?  
 
Nina Atcheson is momenteel de Curriculum Manager voor de afdeling Sabbath School en 
Persoonlijke Bediening bij de General Conference en zij is tevens de Adventist Identity Officer 
voor Adventsscholen in Australië. Nina, haar man Matt, en hun drie kinderen wonen in de 
buurt van de Gold Coast, Australië. 
 
HARTVRAGEN: Wat is de grootste barrière die je ervan weerhoudt om kwaliteitstijd met God 
door te brengen? Zijn er barrières waarvan je God zou kunnen vragen om je te helpen die 
weg te nemen om zo van bepaalde verleidingen verlost te worden? Hoe zou dit je gewoontes 
op het gebied van gebed en Bijbelstudie kunnen veranderen?  

  
ACTIEVE HART CHALLENGE: Misschien werkt God door de moeilijke omstandigheden om ons 
heen, om ons, vóór Zijn terugkeer, te helpen beseffen hoe groot onze behoefte aan Hem is. 
Hij biedt ons een unieke kans om een tijdje in Hem te rusten. Ga je op Zijn uitnodiging in? 
Laten we de beloften van Johannes 15:4, 5; Jes. 26:2, 3 claimen terwijl we rust en zekerheid 
in Hem zoeken.  

 
"Zij die Christus aan Zijn woord houden en hun ziel aan Zijn hoede overgeven, hun leven aan 

Zijn voorschriften, zullen vrede en rust vinden… Ons leven lijkt misschien verward; maar 
wanneer we onszelf toevertrouwen aan de wijze Meester, zal Hij vorm geven aan leven en 

karakter tot Zijn heerlijkheid." (Wens der Eeuwen, p. 331) 
 
Verdieping: Aanvullend leesmateriaal voor deze week 

 Ellen White, Education, hoofdstuk 20, "Bible Teaching and Study" 
 Nina Atcheson, As Light Lingers: Basking in the Word of God 
 Audioboek: As Light Lingers: Basking in the Word of God (Om wekelijks een gratis 

hoofdstuk te horen ga dan naar: www.aslightlingers.com) 
 

 

  



     Dag 22 - Gebedsfocus - Vrijdag 17 april 2020 
 

Prijs de Heer: Ondanks de wereldwijde COVID-19 pandemie blijft de zevende-daagse 
Adventistenkerk doorgaan in de zending. En veel creatieve en nieuwe methoden om het 

evangelie te delen worden ontwikkeld met een veel breder bereik dan we tot nu toe 
hebben ervaren. Prijs de Heer! 

 
Gebedsverzoeken gedeeld door Ted N.C. Wilson 

 
 Bid voor onze kerkleden en degenen die rouwen om het recente verlies van 

dierbaren door COVID-19. Bid voor vrede en troost voor hun hart. Bid voor 
lichamelijke genezing voor hen die op dit moment tegen het Coronavirus vechten.  
 

 Bid dat de kerkleden actief de gezonde leefstijlprincipes van NEWSTART (die staan 
voor Gezonde voeding, Beweging, Water, Zonlicht, Matigheid, Frisse lucht, Rust en 
Vertrouwen in God) zullen omarmen als een evenwichtige benadering van gezond 
leven. 

 
 Bid dat wij als kerk manieren zullen blijven vinden om Gods 

gezondheidsboodschap effectief te delen, samen met de Drie Engelen 
boodschappen, wat onze eindtijdzending naar de wereld is, inclusief onze behoefte 
om te pleiten voor de late regen van de Heilige Geest, terwijl we ons voorbereiden 
op de spoedige wederkomst van Christus. 

 
 Bid dat we in onze gretigheid om creatieve manieren te vinden om te getuigen van 

anderen, onze sterke nadruk op Christus, Zijn Woord, Zijn gerechtigheid, Zijn 
heiligdomsdienst en Zijn reddende kracht niet verliezen in de grote strijd. 

 
 Bid voor de It Is Written online evangelistische campagne "Hope Awakens" die 

vandaag landelijk wordt gelanceerd. (Voor meer informatie: 
https://www.discoverhopeawakens.com). Bid dat nog meer mensen in staat zullen 
zijn om te kijken en interesse te krijgen in deze serie dan het geval geweest zou zijn 
met het LIVE evangelistische evenement dat werd geannuleerd in Indianapolis. 

 
 

 Dag 23 - Gebedsfocus - Sabbat, 18 april 2020 
 

Gedragen door het Woord 
 

"Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten 
dat de rechtvaardige wankelt." Ps. 55:22 

 
"Mijn mede-werkers, laat je moed niet zakken. God test je geloof. De christen heeft altijd 

een sterke helper in de Heer. Als je tot stilstand komt in je ernstige inspanningen omdat je 
niet in staat bent om de benodigde hulp te krijgen, werp dan je zorg op de Heer. Wees 

tevreden om het daar te laten, er van verzekerd dat Hij trouw is Die beloofd heeft. Het wat 
en hoe van de hulp van de Heer weten we niet, maar dit weten we wel, de Heer zal 

degenen die hun vertrouwen in Hem stellen nooit in de steek laten. Als Hij Zijn werkers 



volledig heeft beproefd, zal Hij ze verfijnd als goud in het vuur tevoorschijn brengen. 
"Ellen White, Letter 66, 26 juni 1901, par. 29 

 

Hartvragen: 
Op welke manieren merk je dat God je geloof groeit en beproeft? Wat zijn enkele van je 

favoriete Bijbelbeloftes die je graag claimt als je het moeilijk hebt? Als een uitdaging voor 
je hart deze week, zoek een nieuw Bijbelvers dat je moed geeft en leer het uit je hoofd. 

Deel het dan met iemand die moed nodig heeft.  
 

Prijs de Heer: Wij prijzen de Heer dat de eerste schattingen van massale sterfte in de 
Verenigde Staten als gevolg van COVID-19 vrij drastisch worden verlaagd. De pandemie 

blijft ook in heel Europa vertragen en er lijkt licht te zijn aan het einde van de tunnel. 
 

 Bid voor de gezondheidswerkers in de frontlinie die deze epidemie blijven 
bestrijden. Bid voor de bescherming van hun gezondheid tegen COVID-19, en voor 
hun fysieke veiligheid van irrationele mensen op straat die denken dat medisch 
personeel besmet is.  
 

 Bid dat er een evenwicht zal zijn tussen het opsluiten van de hele wereld thuis en 
het openstellen van de economie en de activiteiten op het juiste moment, zodat de 
economie en de bedrijven niet volledig worden vernietigd. 

 
 Bid voor de vele organisaties, en kleine bedrijven die financieel lijden als gevolg 

van de lockdown. Bid dat mensen manieren vinden om kleine bedrijven te 
ondersteunen zodat ze niet ten onder gaan. 

 
 Bid voor vrouwen en kinderen die zich in gevaarlijke situaties bevinden en 

bescherming nodig hebben. Bid voor manieren om de kwetsbare en zwakke 
mensen in je eigen gemeenschap te bereiken. 

 
 Bid voor degenen die werken in banken, supermarkten, tankstations en andere 

essentiële bedrijven. Bid dat ze beschermd worden tegen het Coronavirus, omdat 
ze te maken hebben met veel mensen die voor diensten komen. 

 
 

 Dag 24 - Gebedsfocus - Zondag 19 april 2020 
 

Ontzag voor Zijn Woord 
 

"Vorsten hebben mij zonder reden vervolgd, maar voor Uw woord heeft mijn hart diep 
ontzag gehad. Ik ben verblijd over Uw belofte, als iemand die een grote buit vindt." 

Ps. 119:161-162 
 
"De Bijbel is Gods stem die tot ons spreekt, net zo zeker als we hem met onze oren zouden 

kunnen horen. Als we dit zouden beseffen, met welk ontzag zouden we Gods Woord 
openen en met welke ernst zouden we de leerstellingen ervan doorzoeken. Het lezen en 
overdenken van de Schrift zou worden beschouwd als het zijn in de aanwezigheid van 

devOneindige. "A Call to Stand Apart, p. 69 
 



Hartvragen: 
Heb je ooit een vers in de Bijbel gelezen en bij jezelf gedacht: "Dat was voor mij! Hoe wist 

God wat ik vandaag nodig had?" Denk aan alle redenen waarom je je vandaag kunt 
verheugen over Gods Woord. Sterker nog, schrijf een lijst op met redenen waarom je 

dankbaar bent voor God's Woord. Begin met: "Ik hou van Gods Woord omdat het... (en vul 
de lege plek in)." Als je moeite hebt om iets te bedenken, lees dan Psalm 119.  

 
Prijs de Heer: Wij prijzen de Heer dat de Adventistenkerk in Guatemala een manier heeft 
gevonden om voedselmanden met rijst, bonen, maïsmeel, olie, zout en suiker te verdelen 

aan duizenden van haar kerkleden die door deze quarantaine worden getroffen. Dit is een 
bewijs dat de kerkleden elkaars lasten willen delen. 

 
 Bid voor Afrika terwijl ze vechten tegen de Coronavirus pandemie. Bid voor onze 

kerkleden die het moeilijk hebben door gebrek aan adequate gezondheidszorg. Bid 
dat het aantal infecties en sterfgevallen niet zo hoog zal zijn als verwacht.  
 

 Bid voor de duizenden etnische groepen over de hele wereld, die 69% van de 
wereldbevolking uitmaken, die nog geen duidelijke voorstelling van Jezus hebben 
gehad. Bid voor nieuwe innovatieve manieren om hen te bereiken tijdens deze 
crisis. 

 
 Bid voor een geest van berouw en nederigheid voor ons allen met betrekking tot de 

tijden dat we niet persoonlijk trouw zijn geweest aan God in ons leven en in ons 
getuigenis. 

 
 Bid voor een machtige toename van kerkleden die God zullen dienen door anderen 

lief te hebben en de Bijbelse waarheid actief te delen met anderen, ook met mensen 
met een andere religieuze achtergrond. 

 
 Bid voor boeren die moeite hebben om gewassen te planten of te oogsten zonder 

de gebruikelijke werkers, die niet naar hun werk kunnen reizen.  
 

 

 Dag 25 - Gebedsfocus - maandag 20 april 2020 
 

Verheugen in het Woord 
 

"Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot 
blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de 

legermachten." Jer. 15:16 
 

"Er is niets dat meer berekend is om het intellect te versterken dan de studie van de 
Schrift. Geen enkel ander boek is zo krachtig om de gedachten te verheffen, om kracht te 
geven aan de vermogens, als de brede, veredelende waarheden van de Bijbel. Als Gods 

woord zou worden bestudeerd zoals het zou moeten, zouden de mensen een breedte van 
het verstand hebben, een adellijk karakter en een stabiele doelgerichtheid bezitten die in 

deze tijden zelden wordt gezien. "Christian Education, p. 58 
 



Hartvragen: 
Wat is iets dat vooral betekenisvol is geweest of vreugde heeft gebracht in je studie 

van het Woord de laatste tijd? Waarom neem je vandaag niet even de tijd om die 
vreugde met iemand te delen? 

 
Prijs de Heer: Van New York City werd verwacht dat het veel te druk zou zijn in 

ziekenhuizen zonder bedden en met te weinig ventilatoren. Maar, terwijl ze erg vol zijn 
geweest, hebben ze nog steeds wat ruimte over in de ziekenhuizen, en we prijzen de Heer 

dat ze niet zonder ventilatoren hebben gezeten. Dit is een antwoord op het gebed. 
 

 Bid voor degenen die werken in veiligheidsfuncties, zoals politieagenten, en 
anderen. Bid voor bescherming voor deze mannen en vrouwen naarmate de onrust 
onder de bevolking toeneemt als gevolg van de afsluiting in bepaalde delen van de 
wereld.  
 

 Bid voor de gebieden van de voormalige Sovjet-Unie waar de Euro-Azië-divisie 
actief is, waaronder landen als Rusland en Siberië. Bid dat ondanks de moeilijkheid 
om te getuigen, dat er nieuwe effectieve methoden zullen worden ontwikkeld om 
de bevolking te bereiken.  

 
 Bid voor de grievende landen in het hele 10/40-venster. Bid dat God zal voorzien in 

mensen om Zijn liefde te delen. Bid ook dat regeringen de mensen toestaan om 
voedsel te krijgen of te werken op hun velden om voedsel te verbouwen. Miljoenen 
mensen in heel India zijn opgesloten en mogen hun huizen niet meer uit, wat 
betekent dat velen honger lijden. 

 
 Bid voor wijsheid voor kerkleiders, want zij moeten belangrijke beslissingen 

nemen voor de toekomst als gevolg van de economische crisis waar we nu mee te 
maken hebben.  
 

 Bid voor wijsheid omtrent hoe je kunt bezuinigen zonder mensen te raken en toch 
het essentiële werk en de missie van de kerk in stand te houden.  

 
 

 

 Dag 26 - Gebedsfocus - Dinsdag 21 april 2020 
 

Geleid door het Woord 
 

"Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan 
recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." 

Mic. 6:8 
 

"We leven in de meest plechtige periode van de wereldgeschiedenis. Het lot van de 
krioelende massa's mensen op aarde staat op het punt om te worden beslist. Ons eigen 
toekomstige welzijn en ook het heil van andere zielen hangen af van de koers die we nu 
volgen. We moeten ons laten leiden door de Geest van de waarheid. Iedere volgeling van 
Christus moet zich ernstig afvragen: "Heere, wat wilt U dat ik doen zal?" We moeten ons 
voor de Heer verootmoedigen, met vasten en bidden, en veel op Zijn Woord mediteren, 



vooral op de gebeurtenissen van het oordeel. We moeten nu zoeken naar een diepe en 
levende ervaring in de dingen Gods. We hebben geen moment te verliezen. Er vinden om 

ons heen gebeurtenissen plaats die van levensbelang zijn; we bevinden ons op de 
betoverde grond van Satan. Slaap niet, schildwachten van God; de vijand ligt op de loer, 

klaar op elk moment, mocht je laks en slaperig worden, om op je te springen en je tot zijn 
prooi te maken. "A Call to Stand Apart, p. 69 

 

Hartvragen: 
Wanneer u voor een uitdagende beslissing staat, waar kunt u dan terecht voor wijsheid en 
advies? Natuurlijk wordt ons verteld dat er door een veelheid van raadgevers verlossing 

komt (zie Prov. 11:14). Maar buiten de wijsheid van onze geliefden of degenen die we 
respecteren, welke principes vinden we in Gods Woord voor het nemen van beslissingen?  

(Zie Prov. 3:5,6, Prov. 14:12, Matt. 6:33, Jer. 33:3)  
 

Prijs de Heer: De Zuid-Amerikaanse Divisie presenteerde, net als in de afgelopen 50 jaar, 
een speciaal "Heilige Week" evangelisatie outreach programma in de hele divisie deze 

afgelopen week. Meestal komen kleine groepen samen in huizen en kerken, maar door het 
Coronavirus bood de divisie het volledige programma online aan met veel meer 

aanwezigen. Het thema was "Liefde Geschreven met Bloed" en er was een speciaal 
programma voor kinderen, tieners en volwassenen. We prijzen de Heer voor de creatieve 

manieren waarop kerkleiders helpen de liefde van God te delen. 
 

 
 Bid dat degenen die de liefde van Jezus voor het eerst hebben ontdekt, in deze Zuid-

Amerikaanse Divisieprogramma's, in staat zullen zijn om een duurzame relatie met 
Jezus te ontwikkelen die alleen maar mooier wordt met de tijd. 
 

 Bid dat we allemaal de extra tijd die we thuis hebben zullen gebruiken om diep in 
Gods Woord te studeren en onze kinderen te leren hoe ze Gods Woord moeten 
bestuderen en liefhebben. 

 
 Bid dat Gods volk trouw zal blijven met hun tienden en offers, zelfs te midden van 

de huidige economische uitdagingen.  
 

 Bid voor degenen die moeite hebben om rekeningen te betalen en voedsel op tafel 
te houden vanwege de economische uitdagingen die de COVID-19 pandemie met 
zich mee heeft gebracht. Bid dat God voor Zijn kinderen zal blijven zorgen en dat er 
de komende dagen veel getuigenissen van Gods trouw zullen zijn. 

 
 Bid voor het kerkelijk werk in Libanon en dat God in hun financiële behoeften zal 

voorzien en de zending van de kerk zal helpen om vooruit te komen.  
 

 
 

  



 Dag 27 - Gebedsfocus - Woensdag 22 april 2020 
 

Gevuld door het Woord 
 

"Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis 
van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te 

aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel." Ps. 27:4 
 

"Ik heb een opgestane Verlosser. In Hem vertrouw ik, en Hij zal me nooit perplex doen 
staan. In Zijn naam overwin ik. Hij is mijn gerechtigheid en mijn kroon van vreugde. Laat 

niemand hier het gevoel hebben dat zijn zaak hopeloos is, want dat is het niet. Je mag zien 
dat je zondig bent, maar het is juist hierom dat je een Verlosser nodig hebt. Als je zonden 

hebt om te belijden, verlies dan geen tijd. Deze momenten zijn kostbaar. Als wij onze 
zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te 

reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9. Zij die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, zullen verzadigd worden, want Jezus heeft het beloofd. Dierbare Verlosser! 
Zijn armen staan open om ons te ontvangen, en Zijn grote hart van liefde wacht om ons te 

zegenen. ”  
Counsels fort he Church, p. 48 

 

Hartvragen: 
Waar verlang je naar? Wat is je diepste hartkreet? Misschien heb je hier de laatste tijd niet 

aan gedacht. Misschien probeer je gewoon te overleven. Of misschien denk je er de hele 
tijd aan. Neem vandaag even de tijd om na te denken over waar je je grootste vreugde en je 
grootste voldoening uit haalt. Denk na over Psalm 27:4 en vraag de Heer om je een hart te 

geven dat echt er naar hongert om in Zijn aanwezigheid te zijn. 
 

Prijs de Heer: Een Coronavirus video voor doven is geproduceerd door de West-
Afrikaanse Divisie in Abidjan, Ivoorkust, en geeft belangrijke informatie over COVID-19 

door middel van gebarentaal en ondertiteling. We zijn dankbaar dat deze nieuwe 
middelen worden ontwikkeld om alle demografische groepen te bereiken. 

 
 Bid dat God voor Zijn kinderen in Noord-Korea, Zuid-Korea, Japan en China zal 

zorgen. Bid voor alle ogen, zelfs die van overheidsfunctionarissen, om hemelwaarts 
te keren terwijl ze de tekenen der tijd herkennen, dat Jezus spoedig terugkomt. 
 

 Bid voor degenen die deel uitmaken van de Possibilities Ministries. Bid voor 
degenen die werken met doven, gehandicapten en andere behoeftigen. Bid voor 
degenen die in de leprakolonies werken, dat ze niet genegeerd of vergeten worden 
in deze tijd. 

 
 Bid dat we, terwijl we de nabijheid van Jezus' komst herkennen, allemaal de tijd 

nemen om Hem met heel ons hart te zoeken en diep in Zijn Woord te graven. Bid 
dat we de prachtige diepe waarheden van Bijbelboeken als Daniël en Openbaring 
zullen begrijpen.  

 
 Bid voor de zendelingen die op verschillende plaatsen in de wereld op hun posten 

van dienst zijn. Bid voor voorzieningen voor hun fysieke behoeften en 
bescherming. 



 
 Bid voor blijvende kracht en rehabilitatie voor degenen die hersteld zijn van het 

Coronavirus. Bid voor het vermogen om weer op krachten te komen en terug te 
keren naar het normale leven. 

 
 

 

 Dag 28 - Gebedsfocus - Donderdag 23 april 2020 
 

Versterkt door het Woord 
 

"Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, 

en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart." Heb. 4:12 
 

"Oh, dat de mensen de Heer zouden vrezen! Oh, dat ze de Heer zouden liefhebben! Oh, dat 
de boodschappers van God de zwaarte van het vergaan van zielen zouden voelen! Dan 

zouden ze niet alleen maar toespreken, maar ze zouden de kracht van God hebben die hun 
ziel vitaliseert en hun hart zou gloeien met het vuur van Gods liefde. Zij zouden in 

zwakheid kracht ontvangen, want ze zouden daders van het Woord zijn. Ze zouden de 
stem van Jezus horen: " En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." 

Jezus zou hun leraar zijn; en het Woord dat zij bedienen zou levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard zijn." Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers,, p. 143 
 

 Hartvragen:  
Als je nadenkt over Hebreeën 4:12, hoe zie je dan het Woord van God in je eigen hart 
doordringen? Ben je schuldig bevonden door iets wat je onlangs in Gods Woord hebt 

gelezen? Heb je gehandeld naar aanleiding van je overtuiging, of heb je de ingevingen van 
de Heilige Geest aan de kant geschoven? Deel je gedachten met iemand. Bid dan dat we als 
volk niet alleen het Woord horen en van het Woord houden, maar dat we ook proberen te 

leven naar het Woord.  
 

Prijs de Heer: We prijzen de Heer in geloof voor de rijke oogst aan zielen die Hij gaat 
brengen als antwoord op het evangelische evenement "Hope Awakens". We prijzen de 

Heer voor de beslissingen die al voor Christus zijn genomen. 
 

 
 Bid voor degenen die zich in het midden van de COVID-19-crisis bevinden, die 

ofwel zelf worstelen, ofwel geliefden hebben die met de ziekte worstelen.  
 

 Bid voor vrede voor kerkleden over de hele wereld die angstig en bevreesd zijn, of 
die zich alleen voelen. 
 

 Bid voor de miljoenen mensen in het Midden-Oosten die het moeilijk hebben, in 
landen als Iran, Afghanistan en Pakistan. Bid dat God midden in deze crisis vele 
harten zal openen voor de waarheid. 

 



 Bid voor de nieuwe plannen die worden georganiseerd voor de verschoven 
Generale Conferentie die zal plaatsvinden in Indianapolis op 20-25 mei 2021.  Bid 
dat de sessie gevuld zal zijn met geestelijke, missiegerichte plannen en dat de 
Heilige Geest de volledige controle zal hebben.   

 
 Bid voor de Late Regen op de kerk, dat het werk kan worden afgerond, zodat we 

naar huis kunnen gaan. 
 

  



ONDERSTAANDE TEKST IS ALLEEN MET EEN ONLINE VERTAALMACHINE VERTAALD EN 
NIET GECONTROLEERD OP TAALFOUTEN!!! 

 

Extra leesmateriaal over  
de schoonheid van het Woord 

Uit het boek Karaktervorming van Ellen White, hoofdstuk 20. 
 

"om je oor acht te doen slaan op de wijsheid;” 
“het naspeurt als verborgen schatten." 
 
In Zijn kindertijd, jeugd en volwassen jaren bestudeerde Jezus de Schrift. Als klein kind 
leerde Hij dagelijks op de knie van zijn moeder uit de rollen van de profeten. In zijn jeugd 
was Hij 's morgens vroeg en in de avondschemering vaak alleen op de berghelling of 
tussen de bomen van het bos, en bracht Hij een rustig uurtje door in gebed en in de studie 
van Gods woord. Tijdens Zijn dienstwerk getuigt Zijn intieme kennis met de Schrift van 
Zijn ijver in de studie ervan. En aangezien Hij kennis heeft verworven zoals wij die mogen 
verwerven, is Zijn wonderbaarlijke kracht, zowel mentaal als geestelijk, een getuigenis van 
de waarde van de Bijbel als een middel tot opvoeding. {Ed 185.1} 
 
Onze hemelse Vader heeft bij het geven van Zijn woord de kinderen niet over het hoofd 
gezien. In alles wat de mensen hebben geschreven, is er iets te vinden dat zo'n grip heeft 
op het hart, iets dat zo goed is aangepast om de belangstelling van de kleintjes te wekken, 
zoals de verhalen van de Bijbel? {Ed 185.2} 
 
In deze eenvoudige verhalen kunnen de grote principes van de wet van God duidelijk 
worden gemaakt. Door middel van illustraties die het meest geschikt zijn voor het begrip 
van het kind, kunnen ouders en leraren al heel vroeg beginnen met het vervullen van het 
gebod van de Heer met betrekking tot Zijn voorschriften: "U moet ze uw kinderen 
inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt 
en als u opstaat." Deuteronomium 6:7.  {Ed 185.3} 
 
Het gebruik van gelijkenissen, schoolborden, kaarten en foto's zal een hulpmiddel zijn om 
deze lessen uit te leggen en in het geheugen vast te leggen. Ouders en leerkrachten moeten 
voortdurend op zoek gaan naar betere methoden. Het onderwijs van de Bijbel zou onze 
diepste gedachten moeten hebben, onze beste methoden en onze meest serieuze 
inspanning. {Ed 186.1} 
 
Bij het opwekken en versterken van de liefde voor Bijbelstudie hangt veel af van het 
gebruik van het uur van aanbidding. De uren van aanbidding 's morgens en 's avonds 
zouden de fijnste en meest nuttige van de dag moeten zijn. Laat het duidelijk zijn dat er in 
deze uren geen onrustige, onaangename gedachten zijn om binnen te dringen; dat ouders 
en kinderen samenkomen om Jezus te ontmoeten en om de aanwezigheid van heilige 
engelen uit te nodigen in het huis. Laat de diensten kort en vol leven zijn, aangepast aan de 
gelegenheid en van tijd tot tijd gevarieerd. Laat iedereen deelnemen aan het lezen en leren 
van de Bijbel en de wet van God vaak herhalen. Het zal de belangstelling van de kinderen 
vergroten als zij soms de mogelijkheid hebben om de lezing te kiezen. Ondervraag ze over 
de lezing, en laat ze vragen stellen. Noem alles wat de betekenis ervan kan illustreren. Als 
de dienst niet te lang duurt, laat de kleintjes dan deelnemen aan het gebed, en laat ze 
meezingen, al is het maar een enkel vers. {Ed 186.2} 



 
Om een dergelijke dienst te maken tot wat hij zou moeten zijn, moet worden nagedacht 
over de voorbereiding. En ouders zouden dagelijks tijd moeten nemen voor Bijbelstudie 
met hun kinderen. Het zal ongetwijfeld inspanning en planning vergen en enige opoffering 
om dit te bereiken; maar de inspanning zal rijkelijk beloond worden. {Ed 186.3} 
 
Als voorbereiding op het onderwijzen van Zijn voorschriften beveelt God dat ze in het hart 
van de ouders verborgen blijven. " Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw 
hart zijn," zegt Hij, "u moet ze uw kinderen inprenten." Deuteronomium 6:6, 7. Om onze 
kinderen in de Bijbel te interesseren, moeten we er zelf in geïnteresseerd zijn. Om in hen 
een liefde voor de studie ervan te wekken, moeten wij het liefhebben. Onze instructie aan 
hen zal alleen het gewicht van de invloed hebben die ons eigen voorbeeld en onze eigen 
geest eraan geven. {\an5} 
 
God riep Abraham om een leraar van Zijn woord te zijn, Hij koos hem uit om de vader van 
een grote natie te zijn, omdat Hij zag dat Abraham zijn kinderen en zijn huishouden zou 
onderwijzen in de principes van Gods wet. En datgene wat Abrahams leer kracht gaf, was 
de invloed van zijn eigen leven. Zijn grote huishouding bestond uit meer dan duizend 
zielen, waaronder veel gezinshoofden, waarvan velen pas bekeerd van het heidendom. 
Voor zo'n huishouden was een stevige hand aan het roer nodig. Geen enkele zwakke, 
ontheiligende methode zou volstaan. Van Abraham zegt God: " Want Ik heb hem gekend, 
opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zoude bevelen". Genesis 18:19. Toch werd zijn 
gezag met zoveel wijsheid en tederheid uitgeoefend dat de harten werden gewonnen. Het 
getuigenis van de goddelijke Wachter is: "en zij den weg des HEEREN houden, om te doen 
gerechtigheid en gerichte". Genesis 18:19. En Abraham's invloed reikte verder dan zijn 
eigen huishouding. Waar hij zijn tent ook neerzette, hij zette ernaast het altaar op om te 
offeren en te aanbidden. Toen de tent werd verwijderd, bleef het altaar staan; en menig 
zwervende Kanaäniet, wiens kennis van God was verkregen door het leven van Abraham 
Zijn dienaar, verbleef bij dat altaar om te offeren aan Jehovah. {Ed 187.2} 
 
Niet minder effectief zal vandaag de dag de leer van Gods woord zijn wanneer het net zo’n 
getrouwe weerspiegeling vindt in het leven van de onderwijzer.  {Ed 187.3} 
 
Het is niet genoeg om te weten wat anderen hebben gedacht of geleerd over de Bijbel. 
Iedereen moet in het oordeel verantwoording afleggen over zichzelf aan God, en ieder 
moet nu voor zichzelf leren wat de waarheid is. Maar om effectief te kunnen studeren, 
moet de interesse van de leerling worden gewekt. Vooral door degene die te maken heeft 
met kinderen en jongeren, die in aanleg, opleiding en denkwijze sterk uiteenlopen, is dit 
een zaak die niet uit het oog mag worden verloren. Bij het onderwijzen van kinderen in de 
Bijbel kunnen we veel winnen door het observeren van de neigingen van hun geest, de 
dingen waarin ze geïnteresseerd zijn, en het wekken van hun interesse om te zien wat de 
Bijbel zegt over deze dingen. Hij die ons heeft geschapen, met onze verschillende 
bekwaamheden, heeft in Zijn woord voor iedereen iets gegeven. Als de leerlingen zien dat 
de lessen van de Bijbel van toepassing zijn op hun eigen leven, leer ze dan om er als 
raadgever naar te kijken. {Ed 188.1} 
 
Help hen ook om de prachtige schoonheid ervan te waarderen. Veel boeken zonder echte 
waarde, boeken die spannend en ongezond zijn, worden aanbevolen, of in ieder geval 
toegestaan, vanwege hun vermeende literaire waarde. Waarom zouden we onze kinderen 
de opdracht geven om van deze vervuilde stromen te drinken als ze vrijelijk toegang 



hebben tot de zuivere fonteinen van het Woord van God? De Bijbel heeft een volheid, een 
kracht, een diepte van betekenis, die onuitputtelijk is. Moedig de kinderen en de jeugd aan 
om de schatten van de Bijbel op te zoeken, zowel in het denken als in het uitdrukken. {Ed 
188.2} 
 
Als de schoonheid van deze kostbare dingen hun geest aantrekt, zal een verzachtende, 
beteugelende kracht hun harten raken. Ze zullen aangetrokken worden tot Hem die zich 
aan hen heeft geopenbaard. En er zullen er maar weinigen zijn die dan niet méér willen 
weten van Zijn werken en wegen. {Ed 188.3} 
 
De leerling van de Bijbel moet geleerd worden om de Bijbel te benaderen in de geest van 
een leerling. We moeten de pagina's van de Bijbel doorzoeken, niet naar bewijs om onze 
mening te ondersteunen, maar om te weten wat God zegt. {Ed 189.1} 
 
Een ware kennis van de Bijbel kan alleen worden verkregen door de hulp van die Geest, 
door wie het Woord is gegeven. En om deze kennis te verkrijgen moeten we er naar leven. 
Al wat Gods Woord gebiedt, moeten we gehoorzamen. Alles wat het belooft, mogen we 
claimen. Het leven dat het beveelt is het leven dat wij door zijn kracht moeten leven. 
Alleen als de Bijbel zo benaderd wordt, kan het effectief bestudeerd worden. {Ed 189.2} 
 
De studie van de Bijbel vraagt om onze meest ijverige inspanning en 
doorzettingsvermogen. Zoals de mijnwerker naar de gouden schat in de aarde graaft, zo 
ook moeten we in alle ernst, volhardend, zoeken naar de schat van Gods woord. {Ed 189.3} 
 
In de dagelijkse studie is de vers-na-verse methode vaak het meest nuttig. Laat de student 
één vers nemen, en concentreer de geest op het vaststellen van de gedachte die God in dat 
vers voor hem heeft gezet, en laat hem dan blijven bij die gedachte totdat het zijn eigen 
gedachte wordt. Een passage die zo wordt bestudeerd totdat de betekenis ervan duidelijk 
is, is van meer waarde dan het doornemen van vele hoofdstukken zonder duidelijk doel en 
zonder dat er een positieve instructie wordt verkregen. {Ed 189.4} 
 
Een van de belangrijkste oorzaken van mentale inefficiëntie en morele zwakte is het 
gebrek aan concentratie op waardige doelen. We zijn trots op de wijde verspreiding van 
literatuur; maar de vermenigvuldiging van boeken, zelfs boeken die op zichzelf niet 
schadelijk zijn, kan een positief kwaad zijn. Met het immense getij van het drukwerk dat 
voortdurend uit de pers stroomt, vormen oud en jong de gewoonte om haastig en 
oppervlakkig te lezen, en verliest de geest zijn kracht van verbonden en krachtig denken. 
Bovendien is een groot deel van de tijdschriften en boeken die, net als de kikkers van 
Egypte, het land overspoelen, niet alleen onbenullig en nutteloos, maar ook onrein en 
vernederend. Hun effect is niet alleen om de geest te bedwelmen en te ruïneren, maar ook 
om de ziel te corrumperen en te vernietigen. De geest, het hart, dat lui, doelloos is, vormt 
een gemakkelijke prooi voor het kwaad. Het is zieke, levenloze organismen dat door 
schimmel wordt aangetast. Het is de luie geest die de werkplaats van Satan is. Laat de 
geest gericht zijn op hoge en heilige idealen, laat het leven een nobel doel hebben, een 
absorberend doel, en het kwaad vindt weinig houvast.  {Ed 189.5} 
 
Laat de jeugd dus leren om het Woord van God van dichtbij te bestuderen. Ontvangen in 
de ziel, zal het een machtige barricade blijken tegen de verleiding. "Ik heb Uw belofte in 
mijn hart opgeborgen," verklaart de psalmist, "opdat ik tegen U niet zondig." "Ík ben 



overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de 
gewelddadige." Psalm 119:11; 17:4. {Ed 190.1} 
 
De Bijbel legt zichzelf uit. De Schrift dient te worden vergeleken met de Schrift. De leerling 
moet leren het Woord als een geheel te zien, en het verband van de onderdelen ervan te 
zien. Hij moet kennis opdoen van het grote centrale thema ervan, van Gods 
oorspronkelijke doel voor de wereld, van de opkomst van de grote strijd en van het 
verlossingswerk. Hij zou de aard moeten begrijpen van de twee principes die strijden om 
de overwinning en hij zou moeten leren om hun werking te traceren door middel van de 
verslagen van de geschiedenis en de profetie, tot aan het einde van de grote strijd. Hij zou 
moeten zien hoe deze strijd elke fase van de menselijke ervaring raakt; hoe hij zelf in elke 
daad van het leven het ene of het andere van de twee antagonistische drijfveren onthult; 
en hoe hij, of hij dat nu wil of niet, nu al beslist aan welke kant van de strijd hij zal worden 
gevonden. {Ed 190.2} 
 
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig. Het Oude Testament moet niet minder 
dan het Nieuwe aandacht krijgen. Als we het Oude Testament bestuderen, zullen we 
levende bronnen zien opborrelen waar de onzorgvuldige lezer alleen maar een woestijn 
ziet. {Ed 190.3} 
 
Het boek Openbaring, in samenhang met het boek Daniël, vraagt vooral om studie. Laat 
iedere Godvrezende leraar overwegen hoe hij het evangelie dat onze Verlosser in persoon 
kwam vertellen aan zijn dienaar John "De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem 
gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden", het 
duidelijkst kan begrijpen en presenteren. Openbaring 1:1. Niemand mag ontmoedigd 
raken in de studie van de Openbaring vanwege de schijnbaar mystieke symbolen. "En als 
iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder 
overvloedig geeft en geen verwijten maakt." James 1:5. {Ed 191.2} 
 
"Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen 
wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij." Openbaring 1:3. {Ed 191.3} 
 
Wanneer een echte liefde voor de Bijbel wordt gewekt en de student begint te beseffen 
hoe uitgestrekt het veld is en hoe kostbaar de schat ervan is, zal hij elke gelegenheid 
aangrijpen om kennis te maken met het woord van God. Zijn studie zal zich niet langer 
beperken tot een enkele speciale tijd of plaats. En deze voortdurende studie is een van de 
beste manieren om de liefde voor de Schrift te cultiveren. Laat de student zijn Bijbel altijd 
bij zich houden. Als je de gelegenheid hebt, lees dan een tekst en mediteer er over. Terwijl 
je op straat loopt, wachtend op een station, wachtend op een afspraak, neem de 
gelegenheid om wat kostbare gedachten uit de schatkamer van de waarheid te halen. {Ed 
191.4} 
 
De grote drijfveren van de ziel zijn geloof, hoop en liefde; en het is op deze dat de 
Bijbelstudie, wanneer het op de juiste wijze nagestreefd, een beroep doet. De uiterlijke 
schoonheid van de Bijbel, de schoonheid van de beeldspraak en de expressie, is slechts het 
decor, als het ware, voor zijn echte schat - de schoonheid van de heiligheid. In het verslag 
van de mannen die met God wandelden, mogen we een glimp opvangen van zijn glorie. In 
de Ene "geheel en al begeerlijk" zien we Hem, van wie alle schoonheid van de aarde en de 
hemel slechts een zwakke afspiegeling is. "En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben," zei Hij, 
"zal allen naar Mij toe trekken." Johannes 12:32. Als de leerling van de Bijbel de Verlosser 



aanschouwt, wordt er in de ziel de mysterieuze kracht van het geloof, de aanbidding en de 
liefde gewekt. Op Christus wordt de blik gefixeerd, en de toeschouwer groeit naar de 
gelijkenis van wat hij aanbidt. De woorden van de apostel Paulus worden de taal van de 
ziel: " Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de 
kennis van Christus Jezus, mijn Heere, … opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn 
opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden." Filippijnen 3:8-10. {Ed 192.1} 
 
De bronnen van hemelse vrede en vreugde die door de woorden van Inspiratie in de ziel 
worden ontsloten, zullen een machtige rivier van invloed worden om allen die binnen haar 
bereik komen te zegenen. Laat de jeugd van vandaag, de jeugd die opgroeit met de Bijbel 
in de hand, de ontvangers en de kanalen worden van de levengevende energie ervan, 
welke zegenstromen zouden er naar de wereld toe vloeien - invloeden wiens kracht om te 
genezen en te troosten we ons nauwelijks kunnen voorstellen - rivieren van levend water, 
fonteinen die "tot in het eeuwige leven opspringen". {Ed 192.2} 
 
 


