
"Jezus aanroepen in onze grote nood!" 
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"Altijd open" 
Door Randy Maxwell 

 
Een paar zondagen terug waren Suzette en ik het moe om opgesloten te zitten in het huis, 
dus besloten we om naar The Landing, een winkelplaza te rijden in Renton, Washington 
waar we wonen, met winkels, restaurants en een bioscoop.  
 
De brillenwinkel die ik wilde bezoeken had een bordje op de deur waarop stond dat ze 
vanwege COVID-19 tot nader order gesloten waren. Maar die was niet de enige. Ik reed 
naar de Ross-winkel: gesloten. Dick's Sporting Goods: gesloten. Marshall's: gesloten. De 
World Markt: gesloten. De parkeerplaats was een spookstad. Het onzichtbare virus toonde 
zijn kracht om auto's en winkelaars te laten verdwijnen.  
 
Slechts een paar dagen eerder had gouverneur Jay Inslee een blijf-thuis bevel 
uitgevaardigd dat in wezen de hele staat Washington opsloot. Dus het is tijdens dit bevel 
dat ik deze wijding schrijf. Daarom waardeer ik een ontmoeting die Jezus had met een 
twijfelende waarheidszoeker die Nathanaël heet.  
 
Jezus was op weg naar Galilea. Onderweg vroeg hij Filippus om hem te volgen. Filippus 
gaat dan op zoek naar zijn vriend, Nathanaël, en zegt hem: " Wij hebben Hem gevonden 
over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon 
van Jozef, uit Nazareth." Johannes 1:46 
 
De vermelding van Nazareth riep in Nathanaël dezelfde reactie op als vandaag bij de 
vermelding van coronavirus - het sloot het onderwerp voor Nathanaël af. " Kan uit 
Nazareth iets goeds komen?" Nathanaël vroeg zich af. Wij zouden kunnen vragen, kan er 
iets goeds uit dit coronavirus komen? Van het ongemak en de verstoring door social 
distancing? Van het onvermogen van kerkgemeenten om zich te verzamelen in hun 
gebedshuizen? Maar soms komen goede dingen uit slechte plaatsen of ervaringen.  
 
We moeten het Nathanaël nageven, hij gaat wel in op de uitnodiging van Filippus "Kom en 
zie" en gaat met hem mee. Jezus zag Nathanaël naderen en zei: " Zie, werkelijk een Israëliet 
in wie geen bedrog is." 
 
Nathanaël zei tegen Hem: “Vanwaar kent U mij?” Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
“Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u." Johannes 1:49 
Onmiddellijk opende geloof Nathanaëls gesloten geest en hij bekende: "Rabbi, U bent de 
Zoon van God, U bent de Koning van Israël." (vs. 50)  
 
"Jezus zei: “Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult 
grotere dingen zien dan deze.” Hij voegde er vervolgens aan toe: “Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en 
neerdalen op de Zoon des mensen.” (vs. 51-52)  



 
Bij de doop van Jezus werden "de hemelen geopend" en God zalfde en zegende Zijn Zoon. 
(Zie Matt. 3:16-17.) "Hier zegt Christus eigenlijk: Op de oever van de Jordaan werden de 
hemelen geopend, en is de Geest van God als een duif nedergedaald op Mij. Dat was slechts 
een teken van het feit, dat Ik de Zoon van God ben. Indien gijlieden gelooft dat dat zo is, zal 
uw geloof versterkt worden. Gij zult de hemelen geopend zien om nooit meer gesloten te 
worden. Ik heb ze voor u geopend. De engelen van God stijgen op en brengen de gebeden 
van degenen die in nood zijn en in droefheid, tot de Vader daarboven, en wanneer ze weer 
nederdalen, brengen ze zegen, hoop, moed, hulp en leven aan de mensenkinderen.” (De 
Wens der Eeuwen, p. 110} 
 
Halleluja! De hemel is open! De hemel is altijd open, en niets - geen vooroordelen, of 
twijfel, of COVID-19, of blijf-thuis bevelen, of demonen, noch hoogte noch diepte, noch iets 
anders in de hele schepping kan haar deuren sluiten. (Zie Rom. 8:39. noch hoogte, noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere.) En wat betekent het voor de hemel om open te zijn? Het 
betekent dat jij en ik volledige toegang hebben tot alles wat daar is, en dat de "schappen" 
altijd gevuld zijn met alles wat we nodig hebben.  
 
Wat is er in de hemel op voorraad?  
Alles wat we nodig hebben voor het leven en de godsvrucht (2 Pet. 1:3). 
De vrucht van de Geest (Gal. 5:22, 23).  
De volledige wapenrusting van God (Ef. 6:14-17).  
De grootste en kostbare beloften (2 Pet. 1:4).  
Nieuwe geboorte in een levende hoop (1Pet. 1:3-5). 
De gedachten van Christus (1 Kor. 2:16). 
Elke geestelijke zegen in Christus (Ef. 1:3).  
 
De hemel is open en Jezus heeft ons de sleutels van het Koninkrijk der hemelen gegeven 
(Matt. 16:19). Die sleutel is het gebed. De engelen zijn de 'PostNL'-bezorgers van de hemel, 
ze dragen onze gebeden omhoog tot de Vader en brengen ons de zegeningen die we het 
hardst nodig hebben mee wanneer ze afdalen - hoop, moed, hulp en leven.  
 
Winkelplaza The Landing mag gesloten zijn, basketbal mag gesloten zijn, hockey mag 
gesloten zijn, restaurants mogen gesloten zijn, zelfs onze kerken mogen tijdelijk gesloten 
zijn, maar de Hemel is altijd open. Wees dus niet bang. Jezus zegt: "Als u iets vragen zult in 
Mijn Naam, Ik zal het doen." Johannes 14:14. Daarom: "Doe uw mond wijd open en Ik zal 
hem vullen." "Ps. 81:11  
 
Dit Coronavirus kan God niet tegenhouden. Bid als nooit tevoren, want de hemel is altijd 
open. 
 
Randy Maxwell is de predikant van de Renton Seventh-day Adventist Church in Renton, 
Washington, waar hij met zijn vrouw, Suzette, woont. Hij is de auteur van "Als mijn volk bidt" 
en "Bootcamp for the Last Days". ” 
 
HARTVRAG: Zijn je spirituele schappen op sommige plekken een beetje kaal geworden 
door de drukte en de haast van het leven van de afgelopen jaren? Misschien zijn er wat 
hemelse benodigdheden en genaden die je nodig hebt om op te slaan? En als je zou kunnen 
vragen om een spirituele gave, voor de overwinning op een bepaald gebied, of voor een 



andere spirituele zegen, wat zou je dan vragen? Denk eens na over deze vragen voor een 
paar minuten.  

  
ACTIEVE HART CHALLENGE: Waarom neem je niet de tijd om de dingen op te schrijven die je 
deze week nodig hebt, zoek dan specifieke Bijbelbelbeloftes op waar God ons vertelt dat 
Hij in die specifieke behoefte zal voorzien. Of het nu gaat om geld om de rekeningen te 
betalen, of om kracht in een gebied waar je geestelijk zwak bent geweest, begin dan actief 
de beloften van God op te eisen wanneer je bidt.  
 
"U hoeft niet naar het einde van de wereld te gaan om wijsheid, want God is nabij. Niet de 
bekwaamheden die u nu of later bezit, zullen u doen slagen, maar wat de Heer voor u kan 
doen. Wij moeten veel minder vertrouwen stellen in wat mensen kunnen doen en veel 
meer vertrouwen op wat God voor elke gelovige kan doen. Hij wil graag dat u in geloof 
naar Hem uitziet. Hij wil graag dat u grote dingen van Hem verwacht. "  
(Lessen uit het leven van alle dag, p. 146) 
 
Verdieping: Aanvullend leesmateriaal voor deze week 

 Ellen White, Schreden naar Christus, hoofdstuk 11, "Het voorrecht van het 
gebed" – Bijgevoegd (onderaan) 

 Randy Maxwell, Boot Camp for the Last Days 
 

 

     Dag 29 - Gebedsfocus - Vrijdag 24 april 2020 
 
PRIJS DE HEERE: De jeugdafdeling van de Euro-Azië Divisie in Moskou, Rusland, 
organiseerde onlangs een divisie-brede gebedsmarathon voor jongeren via Zoom. De 
deelnemers kwamen vanuit de hele divisie met elkaar in contact en richtten zich op de 
kracht van God, Zijn waakzaamheid en het gebed. God zegende! 
 

 Bid dat onze jongeren over de hele wereld doorgaan met het vinden van manieren 
om samen te komen in gebed en Bijbelstudie. Bid dat de ervaring die ze nu met 
Jezus opdoen vanwege deze crisis blijvend zal zijn.  
 

 Bid voor ouders die moeite hebben om les te geven of te helpen bij het overzien van 
het online onderwijs van hun kinderen tijdens deze pandemie. Bid voor wijsheid en 
moed voor ouders! 

 
 Bid voor de afgestudeerde middelbare scholieren en hogeschoolstudenten die nu 

hun normale slagen en afstuderen gaan missen. Bid voor moed voor hen, en leiding 
bij het bepalen welke plannen ze voor de toekomst moeten maken. 

 
 Bid voor gezondheid, kracht en inspiratie voor leiders van jeugdministries, 

opvoeders, leraren en anderen die zich inzetten om onze jeugd te inspireren en aan 
te moedigen tijdens deze crisis.  

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

is begonnen. Er zijn veel obstakels geweest en we weten dat de vijand overuren 
maakt om dit programma niet door te laten gaan. Blijf bidden voor deze zeer 
belangrijke serie. (Om meer te weten te komen bezoek: 
https://www.discoverhopeawakens.com).  



 
 

 Dag 30 - Gebedsfocus - Sabbat, 25 april 2020 
 

Bid volgens Gods wil 
 
"En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, 
telkens als wij iets bidden naar Zijn wil." 1 Johannes 5:14 
 
" In het gebed des geloofs ligt een goddelijke wetenschap; het is een wetenschap, die ieder 
moet verstaan die van zijn levenswerk een succes wil maken. Christus zegt: “Alles wat u 
biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.” Markus 
11:24. Hij maakt ons duidelijk dat ons vragen in overeenstemming met Gods wil moet zijn; 
wij moeten datgene vragen wat Hij heeft beloofd en wat we ook ontvangen moet gebruikt 
worden om Zijn wil te doen. Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan is de vervulling van 
de belofte een zekerheid… Wij moeten niet uitzien naar een uiterlijk bewijs van de zegen. 
De gave ligt in de belofte besloten en we kunnen aan het werk gaan in de volle zekerheid 
dat wat God beloofd heeft, Hij machtig is te volbrengen, en dat de gave die wij alreeds 
bezitten, verwerkelijkt zal worden wanneer we die het meest nodig hebben. ". Education, 
p. 258  
 

Hartvragen: 
Heb je ooit gebeden voor iets waarvan je wist dat het niet Gods wil was, maar je wilde het 
zo graag, dat je toch bleef bidden? Achteraf gezien was het dan toch beter dat je het niet 
kreeg. Waarom neem je vandaag niet even de tijd om terug te kijken en God te bedanken 
voor die specifieke gebeden die je bad die Hij niet antwoordde, want nu zie je dat ze niet in 
jouw belang waren.  
 
PRIJS DE HEERE: Terwijl we geliefden hebben verloren aan COVID-19, zijn er anderen 
voor wie we serieus hebben gebeden wiens leven God heeft gespaard. Laten we Hem 
prijzen voor die gevallen waar Hij genezing heeft gegeven. En laten we proberen om onze 
"Zalige Hoop" vast te houden, terwijl we Hem vertrouwen met de verliezen die we niet 
kunnen begrijpen.  
 

 Bid voor de mensen in het Chattanooga Tennessee gebied hier in de Verenigde 
Staten die net een aantal gruwelijke tornado's hebben meegemaakt. Veel verloren 
huizen en een aantal verloren levens, en nu in het midden van deze COVID-19 
pandemie, hebben ze moeite om alles weer bijeen te rapen. 
 

 Bid voor degenen in arme landen die niet hebben kunnen werken. Bid voor 
voedselvoorziening en benodigdheden voor de kerkleden in deze regio's. 
 

 Blijf bidden voor de gezondheidswerkers in de frontlinie die deze epidemie blijven 
bestrijden. Bid voor de bescherming van hun gezondheid tegen COVID-19, en voor 
hun emotionele veiligheid bij het omgaan met de stress en druk van deze 
pandemie.  
 

 Blijf bidden voor de vele organisaties en kleine bedrijven die financieel onder deze 
lockdown lijden. Bid voor voorzieningen en wijsheid om verder te komen. 



 
 Bid voor wijsheid voor regeringsleiders dat ze weten hoe en wanneer ze de zaken 

weer open moeten stellen voor de economie. 
 
 
 

 Dag 31 - Gebedsfocus - zondag 26 april 2020 
 

Bid en zie de hemel in beweging komen 
 
" Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen. 's Avonds, en 's morgens, 
en ’s middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in 
vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij.” Ps. 55:17-19 
 
"Gebed is het verkozen middel vanuit de hemel voor succes. Pleiten, petities, smeekbeden 
van mens tot mens, bewegen mensen en spelen een rol in het alledaagse leven. Maar het 
gebed beweegt de hemel... Gebed, geloof en vertrouwen in God voegen een goddelijke 
kracht toe waarmee menselijke handelingen in vergelijking niets is... Degene die zich 
plaatst waar God hem kan verlichten, gaat als het ware van de gedeeltelijke duisternis van 
de dageraad naar de heldere zonneschijn van de middag".  
In Heavenly Places, blz. 75 
 

Hartvragen: 
Wat is het meest onmogelijke wat je God bidt om te doen? Is het om verzoening te brengen 
tussen jou en iemand van wie je houdt? Is het om een gebroken huwelijk te herstellen of 
om een kind terug te brengen naar het geloof? Schrijf vandaag verschillende onmogelijke 
gebeden op die je op je hart hebt en schrijf dan naast die gebeden specifieke beloftes op uit 
Gods Woord. Begin met het claimen van de volgende beloften: Marcus 10:27, Lucas 18:27, 
1 Johannes 5:14 
 
PRIJS DE HEERE: We prijzen de Heer dat God deze COVID-19 pandemie al heeft gebruikt 
om verzoening tussen velen te brengen, en we weten dat God ernaar verlangt om 
hetzelfde wonder van genezing voor vele anderen te bewerken. 
 

 Bid voor onze kerkleden in de verschillende landen van Afrika, de eilanden van het 
Caribisch gebied en de landen van Midden- en Zuid-Amerika terwijl ze de pandemie 
van het Coronavirus bestrijden.  
 

 Bid voor degenen in je eigen kerk en gemeenschap die worden beïnvloed door de 
financiële crisis. Bid dat in hun behoeften wordt voorzien.  

 
 Bid voor een vrijgevig hart om te delen als je toevallig iemand bent met extra 

middelen. Bid dat we als kerkelijke familie samen met onze broeders en zusters in 
nood zullen staan. 

 
 Bid dat God ons dieper in onze wijding tijd neemt, niet alleen om hulp en 

zegeningen te krijgen, maar dat ons grootste verlangen zal zijn om Hem echt te 
leren kennen. 

 



 Bid dat de leden van de kerk wereldwijd gebruik zullen maken van deze tijd om vol 
ijver spirituele middelen, zoals de It Is Written "Hope Awakens" serie, of ander 
geestelijk voedsel te delen met buren en vrienden in nood.  

 
 
 

 Dag 32 - Gebedsfocus - maandag 27 april 2020 
 

Bid de Beloften 
 
"Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de 
godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn 
heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften 
geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het 
verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent." 2 Petrus 1:3-4 
 
"Elke belofte in het Woord van God is voor ons. Presenteer in je gebeden de toezeggingen 
van Jehovah en maak door geloof aanspraak op zijn beloften. Zijn Woord is de verzekering 
dat als je in geloof vraagt, je alle geestelijke zegeningen zult ontvangen. Blijf vragen, en je 
zult buitengewoon overvloedig ontvangen boven alles wat je vraagt of denkt. Leer jezelf 
om een onbegrensd vertrouwen in God te hebben. Werp al je zorg op Hem. Wacht geduldig 
op Hem, en Hij zal het waarmaken."  
In Heavenly Places, p. 71 
 

Hartvragen: 
Wat betekent het om een onbegrensd vertrouwen in God en Zijn Woord te hebben? Als 
elke belofte in het Woord inderdaad voor ons is, zoals ons wordt verteld, waarom zijn we 
dan nog steeds zo vaak terughoudend om God op Zijn Woord te nemen? Wat zijn manieren 
waarop we onze gebeden van twijfel kunnen veranderen in gebeden van geloof vol 
vertrouwen? (Hint: Zoek Johannes 6:37 op, Hebreeuws 11:6 en Romeinen 10:17) 
 
PRIJS DE HEERE: We prijzen de Heer voor het oplossen van de technische kwesties met 
de HOPE AWAKENS serie van It Is Written. We blijven bidden voor Gods voorziening en 
bescherming over deze serie. 
 

 Bid voor degenen die op dit moment luisteren en kijken naar de "Hope Awakens" 
serie van It is Written. Bid dat vele harten en levens voor altijd zullen worden 
veranderd.  
 

 Bid voor degenen die tegen COVID-19 vechten. Bid dat God hen de adem van 
genezing zal geven, zowel lichamelijk als geestelijk.  

 
 Bid voor alle frontlinie- en essentiële werknemers, van medisch personeel tot 

medewerkers van kruidenierswinkels en bezorgdiensten. Bid dat Gods 
beschermende hand over hen heen zal zijn terwijl ze anderen dienen en onze 
essentiële bedrijven openhouden.  

 



 Bid voor de ouderen die vastzitten in verpleeghuizen waar de familie niet kan 
komen. Sommigen begrijpen niet waarom dit zo is. Bid dat Gods blijvende genade 
met hen zal zijn. 
 

 Bid voor degenen die worstelen met angst en vrees, en vooral voor degenen die 
alleen wonen. Als u iemand kent die aan bovenstaande criteria voldoet, bid dan 
voor een manier om hen te bereiken en zorg te tonen op een sociaal-veilige en 
gepaste manier. 

 
 

 

 Dag 33 - Gebedsfocus - Dinsdag 28 april 2020 
 

Bid voor verlossing 
 
"Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. 
Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van 
schaamte. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn 
benauwdheden. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt 
hen.” Ps. 34:5-8 
 
"We hebben te weinig vertrouwen. We beperken de Heilige van Israël. We moeten God 
dankbaar zijn dat Hij iemand zoals wij als Zijn instrumenten gebruikt. Elk serieus gebed 
dat in geloof wordt gedaan, zal beantwoord worden. De antwoorden komen misschien niet 
zoals we hadden verwacht, maar ze zullen komen - misschien niet zoals we hebben 
bedacht, maar op het moment dat we ze het hardst nodig hebben". Gospel Workers, p. 92 
 

Hartvragen: 
Misschien zie je, als je in je sociale kring rondkijkt, een aantal mensen die het echt moeilijk 
hebben met hun geloof. Denk na over enkele praktische manieren om het geloof te delen 
met een broer of zus in nood. Misschien kun je een goed boek delen (of een goed boek 
aanraden) dat het geloof opbouwt, zoals "A Thousand Shall Fall" of "One Miracle after 
Another". Wanneer we bij het lezen van die boeken zien hoe God wonderen heeft verricht 
in het leven van anderen, dan kunnen we geloof hebben voor ons eigen leven. Of schrijf 
een kaartje met enkele Bijbelbeloftes en geef die aan iemand in nood. Als je niet zeker 
weet tot wie je je moet richten, vraag het dan aan God en Hij zal het je laten zien! 
 
 
PRIJS DE HEERE: Op de Filippijnen bidden als gevolg van deze pandemie elke dag 
honderden jonge mensen samen via Zoom, en vele harten worden gebroken en dichter bij 
Jezus gebracht. We prijzen de Heer voor de geest van gebed die overal groeit. Velen zijn 
ook serieus op zoek naar een dieper begrip van Gods Woord. 
 

 Bid voor je plaatselijke dominee. Bid dat God hem zal ondersteunen, beschermen, 
en vooral zal vullen met een nog overvloediger uitstorting van de Heilige Geest.  
 

 Bid voor onze General Conference kerkleiding, bestuurders, afdelingsdirecteuren 
en medewerkers. Bid voor God om hen wijsheid te geven terwijl ze proberen de 
zending van de kerk te leiden en te bevorderen gedurende deze crisis. 



 
 Bid speciaal voor Ted Wilson, voorzitter van de General Conference, GT. Ng, 

secretaris, en Juan Prestol, penningmeester. Bid voor speciale wijsheid voor hen, 
bescherming voor hun families en de zegen van de Heilige Geest terwijl ze ons door 
deze crisis leiden. 

 
 Bid voor Gods leiding voor de toekomst van onze kerk. Bid dat we deze kans om de 

liefde van Jezus en de prachtige waarheden van Openbaring 14 en 18 te delen met 
een wereld in nood niet zullen verspelen. 

 
 Bid in alle ernst dat de Late Regen zal komen zoals God heeft beloofd, zodat het 

werk kan worden voltooid en we naar huis kunnen gaan. Het is niet langer tijd voor 
de normale gang van zaken. Het is tijd om het werk af te maken en ons klaar te 
maken om Jezus te ontmoeten.  
 

 
 

 Dag 34 - Gebedsfocus - Woensdag 29 april 2020 
 

Bid altijd in nederigheid! 
 
"De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van 
benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt 
verlaten wie U zoeken. Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder 
de volken Zijn daden. Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan, Hij 
vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet." Ps. 9:10-13 
 
"Een ernstig gebed dat vanuit een berouwvol hart komt door iemand die de wil van de 
Meester wil doen, is in Gods ogen waardevoller dan welbespraakt zijn. Iemand mag dan 
wel geen stem hebben in de wetgevende raden, hij mag misschien niet beraadslagen in de 
senaten of stemmen in de parlementen, maar hij heeft wel toegang tot God. De Koning van 
koningen buigt zich laag om te luisteren naar het gebed dat uit een nederig, berouwvol 
hart komt. God verhoort elk gebed dat met de wierook van het geloof wordt geofferd. Het 
zwakste kind van God mag invloed uitoefenen in harmonie met de raden van de hemel". 
That I may know Him, p. 270 
 

Hartvragen: 
Zoals een auteur graag zegt: "Trots luistert niet". Het weet het al." Zijn er manieren 
waarop je misschien je luistervaardigheid hebt laten beïnvloeden door je trots? Zijn er 
misschien manieren waarop je trots je tong hebt laten overheersen, of zelfs je gebeden 
hebt laten dicteren? Als dat zo is, bid dan dat God je laat zien hoe je vergeving kunt vragen 
aan hen die door je hoogmoedige manier van spreken en leven misschien gekwetst zijn. 
Dit is moeilijk, maar als God onze gebeden wil verhoren, dan moeten we de hoogmoed 
wegnemen, zowel tussen ons en vooral tegen Hem.  
(Zoek Jakobus 4:10, Isa. 57:15)  
 
PRIJS DE HEERE: We prijzen God dat Hij deze wereld onder controle heeft en dat Hij nog 
steeds op de troon zit. Hoewel het leven voor velen van ons nu uit de hand lijkt te lopen, 
kunnen we rusten in de veiligheid van de eeuwige armen die beloven dat Hij ons nooit zal 



loslaten of verlaten. Vergeet niet dat Hij deze COVID19 pandemie heeft gezien voordat 
deze onze wereld bereikte, en niets raakt ons tenzij Hij het toestaat. Dus als we worstelen 
met ziekte, met financieel verlies, of andere beproevingen en pijn - laten we God prijzen 
dat Hij nog steeds op de troon zit en wat de vijand ten kwade wilt, dat kan Hij ten goede 
wenden. 

 
 Bid voor degenen die vooral geen stem hebben om voor zichzelf te vechten of om 

de hulp te krijgen die ze nodig hebben tijdens deze crisis. 
 

 Bid voor de kinderen, de ouderen, de kwetsbaren en de alleenstaande moeders die 
worstelen om te overleven. 

 
 Bid voor de vluchtelingenpopulaties die in heel Europa, Griekenland en andere 

landen over de wereld in kampen zitten. Bid voor de voorziening in hun behoeften, 
voor de gezondheidszorg en voor de eerbiediging van hun rechten als mens.   

 
 Blijf bidden voor de vele zendelingen die op verschillende plaatsen in de wereld op 

hun posten van dienst zijn. Bid voor voorzieningen voor hun fysieke behoeften en 
veiligheid. 

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

Coronavirus. Bid voor genezing van de longen en kracht om terug te keren naar het 
normale leven. 

 
 

 

 Dag 35 - Gebedsfocus - Donderdag 30 april 2020 
 

Bid voor zijn genade 
 
"Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke 
behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want 
wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Cor. 12:9-10 
 
"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 volledige vertrouwen 
in Hem stellen en Hem trouw gehoorzamen". Patriarchen en Profeten, p. 493 
 

 Hartvragen:  
Als je nadenkt over Hebreeën 4:12, hoe zie je het Woord van God je eigen hart 
doordringen? Ben je overtuigd 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 HEERE: We prijzen de Heer voor de vele video's, preken, gezondheidsseminars 
en andere middelen die in de afgelopen weken door Gods volk zijn gedeeld. Deze prachtige 
en door de Heilige Geest geïnspireerde bronnen zijn letterlijk duizenden zegeningen. In 
het midden van de crisis schijnt Gods volk voor zijn glorie. 
 
 

 Bid dat God de belofte van Psalmen 91:7 zou eren, dat "duizend aan onze zijde 
zullen vallen, maar het zal niet in onze buurt komen".  
 

 Bid voor onze Adventistische Pastorale afdeling terwijl ze werken om de mensen 
die het moeilijk hebben en in nood verkeren te troosten en te verheffen. 
 

 Bid voor de mensen in het Midden-Oosten en Azië die vervolgd worden voor hun 
geloof. Bid dat ze sterk blijven en de liefde van Jezus aan hun vervolgers tonen.  

 
 Blijf bidden voor de nieuwe plannen die worden georganiseerd voor de geplande 

General Conference sessie die nu 20-25 mei 2021 in Indianapolis zal plaatsvinden.  
Bid dat de sessie gevuld zal zijn met geestelijke, zendingsgerichte plannen en dat de 
Heilige Geest de volledige controle zal hebben.   

 
 Bid ernstig voor de Late Regen voor de kerk, dat de boodschap van verlossing naar 

de verste uithoeken van de aarde kan gaan en dat Jezus kan terugkeren.  
 
 

  



Extra leesmateriaal 

Uit het boek De Weg naar Christus van Ellen White, hoofdstuk 11, 

"Het voorrecht van het gebed”. 
 
Via de natuur en door middel  van  Zijn  openbaring  en  Zijn  voorzienigheid  en  door de  
invloed  van  Zijn  Geest,  spreekt  God  tot  ons.  Maar dat is niet genoeg.  Wij moeten zelf 
ook onze harten voor  Hem  uitstorten.  Als wij over geestelijk leven en energie willen  
beschikken,  moeten  we  een  daadwerkelijk  contact  onderhouden  met onze  hemelse  
Vader.  Het  kan  zijn  dat  onze  gedachten  op  Hem  gericht  zijn,  dat we mediteren over 
Zijn werken, Zijn genade, en Zijn zegeningen. Maar dat is nog geen gemeenschap met  
Hem,  in  de  volle  zin  van  het  woord.  Als we  gemeenschap  met God  willen  hebben,  
moeten  we  iets  tot  Hem  te  zeggen  hebben  over  ons  dagelijks leven. 
 
In  ons  gebed  openen  wij  ons  hart  voor  God,  zoals  we  dat  zouden  doen  voor  een 
vriend.  Dat  wil niet  zeggen, dat  bidden nodig  is om aan God bekend te  maken  wat wij  
zijn,  maar  dat  we  daardoor  in  staat  worden  gesteld  om  Hem  te  ontvangen.  Het 
gebed doet God niet afdalen naar ons toe, maar voert ons omhoog tot Hem. 
 
Toen  Jezus  op  aarde  was,  leerde  Hij  Zijn  discipelen  hoe  ze  moesten  bidden.  Hij 
vertelde hen  dat  zij  hun  dagelijkse  noden  aan  God  moesten  voorhouden  en  hoe  zij al  
hun  zorg  op  Hem  konden  leggen. En de verzekering, die Hij  hen gaf, dat  al  hun 
smeekbeden  verhoord  zouden  worden,  geldt  ook  voor  ons.   
 
Jezus  was  Zelf  vaak  in gebed,  toen  Hij  tussen  de  mensen  vertoefde.  Onze  Zaligmaker  
identificeerde  Zich met onze noden en met onze  zwakheid. Hij smeekte Zijn Vader om 
nieuwe kracht, om verfrist  Zijn plicht  en Zijn moeilijkheden tegemoet  te kunnen treden. 
Hij is ons voorbeeld  in  alle  opzichten.  Hij  is  een  broeder  in  onze  zwakheden,  ,,in  alle 
opzichten  verzocht  zoals  wij",  maar  als  de  Zondeloze  bezat  Hij  een  natuur,  die 
afschuw  had  van  het  kwaad.  Hij  verduurde  strijd  en  kwelling  van  Zijn  ziel  in  een 
wereld  van  zonde.  Zijn  menszijn  maakte gebed voor Hem tot  een noodzaak en een 
voorrecht. Hij vond troost en vreugde in de gemeenschap met Zijn Vader. En als de 
Zaligmaker  van  de  mensheid,  als  de  Zoon  van  God  de  noodzaak  voelde  om  te 
bidden, hoeveel te meer zouden dan zwakke, zondige stervelingen de noodzaak van 
ernstig  en  voortdurend  gebed  "behoren  in  te  zien.   
 
Onze  hemelse  Vader  ziet  ernaar uit  om  de  volheid  van  Zijn  zegen  op  ons  uit  te  
storten.  Het  is  ons  voorrecht  om rijkelijk te kunnen drinken uit de bron van oneindige 
liefde. Wat is het toch vreemd dat we zo weinig bidden. God staat klaar om het ernstige  
gebed  van  Zijn  nederigste  kind  aan  te  horen,  en  toch  is  er  van  onze  kant vaak  
sprake  van  een  duidelijke  aarzeling  om  Hem  onze  noden  bekend  te  maken. Wat  
moeten  de  engelen  in  de  hemel  er  wel  van  denken,  als  arme,  hulpeloze menselijke  
wezens,  die  aan  allerlei  verzoekingen  onderworpen  zijn,  zo  weinig bidden en zo 
weinig geloof oefenen, terwijl Gods hart vol oneindige liefde naar hen uitgaat  en  bereid  is  
om  hen  meer  te  geven  dan  ze  zouden  kunnen  vragen  of bedenken?  De  engelen  
stellen  het  op  prijs  om  zich  voor  God  te  kunnen  buigen  en om  in  Zijn  nabijheid  te  
vertoeven.  Zij  beschouwen  de  gemeenschap  met  Hem  als hun  grootste  vreugde.  Maar  
de  mensenkinderen,  die  de  hulp,  die  alleen  God  kan geven,  zo  zeer  nodig  hebben,  



schijnen  er  tevreden  mee  te  zijn  om  voort  te  gaan, zonder  het  licht  van  Zijn  Geest  
en  zonder  Zijn aanwezigheid.  
 
De  duisternis  van de boze omhult degenen, die het gebed verwaarlozen. De vijand 
verleidt hen tot zonde met  de  verleidingen,  die  hij  hen  influistert.  En  dat  is  allemaal  
het  gevolg  van  het feit,  dat  zij  geen  gebruik  maken  van  de  voorrechten  die  besloten  
liggen  in  de goddelijke  gave  van  het  gebed.  Waarom  zouden  de  zonen  en  dochters  
van  God aarzelen  om  te  bidden,  als het  gebed  de  sleutel  is  in de hand van het geloof  
om de schatkamer  van  de  hemel  te  kunnen  ontsluiten,  waar  de  onmeetbare  
hulpbronnen van  de  Almachtige  liggen  opgeslagen?  Als  we  niet  aanhoudend  bidden  
en  ijverig waken,  lopen  we  het  gevaar  dat  we  onvoorzichtig  worden  en  afwijken  van  
het rechte  pad.  De  vijand  probeert  steeds  om  de  weg  naar  het  verzoendeksel  te 
blokkeren, zodat we niet door ernstige smeekbeden en door het geloof de genade en de 
kracht zullen krijgen om de verleiding te weerstaan. 
 
Er  zijn  bepaalde  voorwaarden,  die  in  acht  genomen  moeten  worden,  als  we 
verwachten dat God onze gebeden zal horen en zal beantwoorden. De eerste is, dat we  
onze  afhankelijkheid  van  Zijn  hulp  beseffen.  Hij  heeft  beloofd:  „ Want  Ik  zal water  
gieten  op  het  dorstige  en  beken  op  het  droge".1  Wie  hongeren  en  dorsten naar  
gerechtigheid,  wie  naar  God  verlangen,  mogen  er  van  verzekerd  zijn,  dat  zij daarmee  
vervuld  zullen  worden.  Het  hart  moet  openstaan  voor  de  invloed  van  de Geest.  Als  
dat  niet  het  geval  is,  kunnen  Zijn  zegeningen  niet  worden  ontvangen.  
 
Onze  grote  nood  is  op  zichzelf  een  argument,  dat zeer  welsprekend ten  gunste van 
ons  pleit.  Maar  we  moeten  de  Heer  zoeken  en  vragen  of  Hij  deze  dingen  voor  ons 
wil  doen.  Hij  zegt:  „ Bidt  en  u  zal  gegeven  worden".2  En:  „ Hoe  zal  Hij,  die  zelfs Zijn 
eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven  heeft,  ons  met  Hem  ook  
niet  alle  dingen  schenken?"  3   
 
Als  ons  hart verkeerde bedoelingen heeft, of als we bewust aan een bepaalde zonde 
vasthouden, zal de Heer ons niet verhoren. Maar het gebed van iemand, die berouw heeft, 
wordt altijd  aanvaard.  Als  wij  al  het  verkeerde,  dat  we  ons  kunnen  herinneren,  in  
orde hebben   gemaakt,   mogen   we   erop   vertrouwen,   dat   God   onze   gebeden   zal 
beantwoorden.  Onze  eigen  verdiensten  kunnen  ons  niet  bij  God  in  de  gunst brengen.  
Het  zijn  de  verdiensten  van  Christus,  waardoor  we  gered  worden;  het  is Zijn  bloed,  
dat  ons  reinigt.  Toch  moeten  we  ervoor  zorgen,  dat  we  voldoen  aan  de voorwaarden  
om  aanvaard  te  kunnen  worden.   
 
Een  volgend  aspect  van  succesvol gebed is geloof. „ Wie tot God komt, moet geloven, dat 
Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken".4 Jezus zei tot Zijn discipelen: „ 
Daarom zeg Ik u, al wat   gij   bidt   en   begeert,   gelooft,   dat   gij   het   hebt   ontvangen,   
en   het   zal   u geschieden".5 Geloven wij Hem op Zijn woord? 
 
De  verzekering is  groots en onbeperkt. En Hij, Die  het belooft, is getrouw.  Als wij niet  
precies  die  dingen  ontvangen,  waarom  we  op  een  bepaald  moment  hebben gevraagd,  
moeten  we  toch  blijven  geloven  dat  de  Heer  ons  hoort,  en  dat  Hij  onze gebeden  zal  
verhoren.  Wij  zijn  vaak  zo  dom  en  kortzichtig,  dat  we  om  dingen vragen,   die   geen   
zegen   voor   ons   zouden   betekenen.   Onze   hemelse   Vader beantwoordt vol liefde 
onze gebeden door ons te geven wat voor ons bestwil is: dat,  



wat  we  zouden  hebben  gevraagd,  als  wij  met  goddelijke  verlichting  de  dingen 
zouden   zien,   zoals   ze   in   werkelijkheid   zijn.   Als   het   lijkt   dat   onze   gebeden 
onbeantwoord blijven, moeten we toch vasthouden aan de belofte. Want de tijd van 
verhoring komt en op het moment, dat we het, het meeste nodig hebben, geeft God Zijn 
zegeningen. Het is arrogant om te denken dat een gebed altijd precies zo wordt verhoord  
als  wij  graag  zouden  willen.  God is te wijs  om Zich  te  kunnen  vergissen, en Hij is te 
goed, dat Hij enig goed ding zou onthouden aan hen, die in oprechtheid wandelen.  Wees  
dan  niet  bang  om  op  Hem  te  vertrouwen,  zelfs  als  u  geen  onmiddellijk antwoord 
krijgt op uw gebeden. Vertrouw op Zijn zekere belofte: „ Bidt en u zal gegeven worden". 
 
Als  we  afgaan  op  onze  twijfel  en  angst,  of  proberen  alles  wat  ons  niet  duidelijk  is 
op  te  lossen,  komen  we  niet  tot  geloof  en zullen  onze  problemen  alleen  maar 
toenemen  en  zwaarder  worden.  Maar  als  we  tot  God  komen  met  een  gevoel  van 
hulpeloosheid en afhankelijkheid —  en we zijn immers hulpeloos en afhankelijk —en  als  
we  in  nederig  geloofsvertrouwen  onze  verlangens  kenbaar  maken  aan  Hem, Wiens  
kennis  oneindig  is,  Die  elk  schepsel  ziet,  en  Die  alles  door Zijn  wil  en woord  regeert,  
kan  Hij  en  zal  Hij  op  ons  roepen  letten  en  zal  Hij  het  licht  in  onze harten  laten  
schijnen.  Door  middel  van  ernstig  gebed  wordt  de  verbinding  met  de Oneindige  tot  
stand  gebracht.  Op  het  moment  zelf  is  er  misschien  geen  duidelijk bewijs   dat   het   
gezicht   van   de   Zaligmaker   in   erbarming   en   liefde   over   ons heen buigt.  Maar  toch  
is  het  zo.  We  voelen  weliswaar  geen  letterlijke  aanraking, maar toch rust Zijn hand op 
ons in liefde en teder medelijden.  
 
Als  we tot  God komen  en Hem om  genade  en  zegen  vragen, behoort  er in ons hart een  
geest  van  liefde  en  vergevensgezindheid  te  zijn.  Hoe  kunnen  we  bidden: „ Vergeef  
ons  onze  schulden,  gelijk  wij  vergeven  onze  schuldenaren",6  als  we  zelf in een 
onvergeeflijke gezindheid blijven volharden? Als we verhoring op ons gebed verwachten,  
moeten  we  anderen  op  dezelfde  manier  vergeven  en in dezelfde mate, als waarin we 
zelf hopen vergeving te ontvangen.  
 
Een voorwaarde om te ontvangen is ook dat we volharden in het gebed. We moeten 
voortdurend  bidden,  als  we  in  geloof  en  geloofservaring  willen  toenemen.  We 
moeten  „volhardend  in  het  gebed"  zijn,  en „daarbij waakzaam", en dankbaar.7  
 
Petrus vermaant de gelovigen: „ Komt dus tot bezinning en wordt nuchter".8 Paulus geeft 
als raad: „ Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend  
worden  bij  God".9  Judas  voegt  daar  aan  toe:  „ Maar  gij  geliefden,  bewaart uzelf   in   
de   liefde   Gods,   (...)   door   te   bidden   in   de   heilige   Geest".10   Een onophoudelijk  
gebed  betekent  een  ononderbroken  eenheid  met  God,  zodat  het leven  van  God  ons  
leven  binnen  stroomt  en  vanuit  ons  leven  zuiverheid  en heiligheid  terugvloeien  naar  
God.   
 
Het  is  noodzakelijk  om  steeds  te  bidden.  Laat niets  tussenbeide  komen.  Doe  elke  
mogelijke  poging  om  de  communicatielijn tussen  uzelf  en  Jezus  open  te  houden.  
Maak  gebruik  van  elke  gelegenheid  om  te gaan  naar  plaatsen,  waar  gewoonlijk  
gebeden  wordt.  Wie  -echt  op  zoek  zijn  naar contact  m  et  God,  zijn  aanwezig  bij  
gebedsvergaderingen,  zijn  getrouw  in  het vervullen van hun plichten en willen graag 
alle mogelijke voordelen ontvangen. Zij zullen  elke  kans  benutten  om  daar  te  zijn,  
waar  zij  de  lichtstralen  van  de  hemel kunnen ontvangen.  
 



Wij  behoren  als  gezin  te  bidden.  Maar  boven  alles  moeten  we  het  persoonlijke gebed  
niet  verwaarlozen,  want  dat  is  het  leven  voor  onze  ziel.  Als  het  gebed verwaarloosd  
wordt,  kan  het  geestelijk  leven niet  gedijen.  Het gebed met het gezin of het gebed in het 
openbaar alleen is niet voldoende. Men moet alleen zijn en zijn hart  openen  voor  het  
onderzoekend  oog  van  God.  Het  persoonlijke  gebed  wordt alleen  door  God,  Die  de  
gebeden  verhoort,  opgevangen.  Geen  nieuwsgierig  oor behoeft  de  inhoud  van  zulke  
beden  te  horen.  Bij  dit  persoonlijk  gebed  is  men  vrij van allerlei invloeden om zich 
heen en vrij van emotie. Rustig, maar indringend, moet men zich tot God richten. De 
invloed van Hem, Die alles  ziet,  en  Wiens  oor  openstaat  voor  het  gebed,  dat  uit  het  
hart  komt,  zal aangenaam zijn en is van blijvende aard. Door  een  rustig,  eenvoudig  
geloof,  blijft  men  in  verbinding  met  God  en  ontvangt men  stralen  van  goddelijk  licht,  
die  kracht  en  steun  geven  voor  de  strijd  tegen  de satan. God is onze burcht en sterkte. 
 
Bid  in  een  kamer  waar  u  alleen  bent.  Maar  laat  ook,  als  u  bezig  bent  met  uw 
dagelijks  werk,  uw  hart  zich  dikwijls  richten  tot  God.  Op  die  manier  wandelde 
Henoch  met  God.  Deze  stille  gebeden  stijgen  als  kostbare  wierook  op  tot  voor  de 
troon  van  genade.  De  satan  kan  diegene  wiens  hart  zo  met  God  verbonden  is,  niet 
overwinnen. 
 
Er is geen tijd of plaats ongeschikt om een gebed naar God op te zenden. Niets kan ons  
ervan weerhouden om  onze harten in een  geest van ernstig gebed op te heffen. In  de  
drukte  op  straat,  of  tijdens  een  zakelijke  afspraak,  mogen  we  een  gebed  tot God  
richten  en  om  Zijn  leiding  vragen,  zoals  Nehemia  deed,  toen  hij  zijn  verzoek deed   
aan   koning   Artaxerxes.   Een   moment   van   contact   met   God   kan   overal gevonden 
worden. De deur van ons hart behoort steeds open te staan en steeds moet onze  
uitnodiging  opstijgen,  dat  Jezus  mag  komen  en  als  een  hemelse  gast  in  ons binnenste 
zal vertoeven. 
 
Hoewel  we  ons  soms  in  een  onzuivere,  verdorven  atmosfeer  bevinden,  behoeven we  
deze  ongezonde  lucht  niet  in  te  ademen,  maar  kunnen  we  leven  in  de  zuivere lucht  
van de hemel. Wij kunnen alle deuren voor onheilige gedachten en onzuivere 
overwegingen   afsluiten,   door   ons   via   ernstig   gebed   op   te   heffen   tot   de 
aanwezigheid van God.  
 
We  moeten  een  duidelijker  zicht  krijgen  op  Jezus  en  een  vollediger  begrip  van  de 
waarde  van  de  eeuwige  dingen.  Schoonheid  en  heiligheid  moet  het  hart  van  Gods 
kinderen  vullen.  En  om  dat  te  laten  gebeuren,  moeten  we  er  naar  streven  om  de 
goddelijke  openbaring  van  de  hemelse  dingen  te  ontvangen.   
 
Laat  het  hart  zich omhoog  richten,  opdat  God  ons  de  hemelse  atmosfeer  kan  doen  
ademen.  We kunnen  zo  dicht  bij  God  blijven,  dat  bij  elke  onverwachte  moeilijkheid  
onze gedachten  zich  op  Hem  richten,  even  vanzelfsprekend  als  dat  een  bloem  zich  
richt naar de zon.  
 
Maak  steeds  uw  verlangens,  uw  vreugde,  uw  verdriet,  uw  zorgen  en  uw  vrees  aan 
God bekend. U kunt Hem nooit overbelasten. U kunt Hem niet vermoeien. Hij, Die de  
haren  van  uw  hoofd  telt,  staat  niet  onverschillig  tegenover  de  verlangens  van  
Zijn   kinderen.   De   Schrift   zegt   dat   ,,de   Here   rijk   is   aan   barmhartigheid   en 
ontferming".11 Zijn liefdevol hart wordt door ons verdriet geraakt, zodra we erover 
spreken. Ga  met  alles,  wat  u  niet  kunt  oplossen,  naar  Hem  toe.  Niets  is  voor  Hem  te  



zwaar om   te   dragen.   Hij   houdt   immers   de   werelden   in   stand   en   heerst   over   
alle aangelegenheden in het heelal. Niets, dat op enige manier met onze vrede te maken 
heeft, is te klein voor Hem om op te merken. Er is geen hoofdstuk in onze ervaring, dat  te  
zwart  is  voor  Hem  om  het  te  kunnen  lezen.  Er  is  geen  probleem,  dat  zo moeilijk  is,  
dat  Hij  er  niet  uit  kan  komen.  Geen  ramp  kan  over  de  geringste  van Zijn  kinderen  
komen,  geen  vrees  kan  angst  aanjagen;  er  kan  geen  vreugde  zijn  en geen ernstig  
gebed  kan van  de lippen  komen, of  de hemelse Vader  ziet het  en stelt er belang in. „ Hij 
geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden".12 De relatie  tussen  God  en  
elk  individu  is  zo  duidelijk  en  volledig,  alsof  er  niemand anders  was,  voor  wie  Hij  
Zijn  geliefde  Zoon  heeft  gegeven.   
 
Jezus  zei:  „Te  dien dage zult gij  in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader 
voor u vragen zal,  want  de  Vader  zelf  heeft  u  lief".13  „ Ik  heb  u  uitgekozen  ...  opdat  
de  Vader  u alles  geve,  wat  gij  Hem  bidt  in  mijn  naam".14   
 
Maar  bidden  in  de  naam  van  Jezus houdt meer in dan alleen Zijn naam noemen aan het 
begin en aan het einde van het gebed.  Het  houdt  in  dat  men  bidt  in  de  geest  van  
Jezus,  dat  men  gelooft  in  Zijn beloften, vertrouwt op Zijn genade, en dat men hetzelfde 
werk doet als Hij. 
 
Het  is  niet  Gods  bedoeling  dat  we  kluizenaars  worden  of  in  het  klooster  gaan  en 
ons  uit de  wereld terugtrekken, om ons helemaal aan gebed en meditatie te kunnen 
wijden.  Ons  leven  moet  lijken  op  dat  van  Christus:  er  moet  sprake  zijn  van  de 
eenzaamheid  van  de  berg  en  van  het  verkeren  onder  de  menigte.  Wie  niets  anders 
doet  als  bidden,  zal  binnen  korte  tijd  ophouden  te  bidden,  of  zal  ervaren  dat  zijn 
gebeden worden tot  vormelijke routine. Als men zich buiten het sociale leven stelt, buiten  
de  sfeer,  waarin  men  zijn  plicht  als  christen  kan  vervullen en zijn  kruis kan dragen,  
als  men  niet  langer  zijn  best  wil  doen  voor  de  Meester,  Die  Zijn  best voor de  mens  
deed,  heeft  men  niet  langer  stof  tot  bidden  en  voelt  men  geen  aandrang meer   tot   
meditatie.   Het   gebed   wordt  gericht  op  de  eigen  persoon  en  wordt zelfzuchtig. Men 
kan niet langer bidden voor de noden van de mensheid of voor de opbouw  van  het  
koninkrijk  van  Christus  en  om  kracht  vragen  voor  het  werk,  dat men  te  doen heeft.   
 
Wij  lijden verlies als we het voorrecht om samen te komen, om elkaar  te  versterken  en  
te  bemoedigen,  verwaarlozen.  Onze  gedachten  houden  zich niet  langer  met  levendige  
belangstelling  met  de  waarheden  van  Zijn  Woord  bezig. Ons  hart  wordt  niet  langer  
verlicht  en  gestimuleerd  door  de  heiligende  invloed  ervan  en  we  gaan  geestelijk  
achteruit.  In  ons  onderling  contact  met  medechristenen verliezen  we veel,  doordat we 
minder met elkaar  meeleven.  Wie  zichzelf helemaal afzondert,  neemt  niet  die  plaats  in,  
die  God  voor  hem  bedoeld  heeft.  De  behoefte aan sociaal contact, die in onze natuur 
verankerd is, moet op de juiste wijze worden ontwikkeld.  Het  gevolg  daarvan  is  dat  we  
meeleven  met  anderen  en  dat  we  erdoor ontwikkeld en gesterkt worden in onze dienst 
aan God.  
 
Als  christenen  onderling  samenkomen,  met  elkaar  spreken  over  de  liefde  van  God en  
over  de  kostbare  waarheid  van  de  verlossing,  wordt  hun  eigen  hart  daardoor 
versterkt  en  verfrist  men  elkaar.  Wij  kunnen  dagelijks  meer  over  onze  hemelse 
Vader  leren,  en  elke  dag  een  nieuwe  ervaring  van  Zijn  genade  meemaken.  Als  dat 
het geval is, hebben wij de wens om over Zijn liefde te spreken. En wanneer we dat doen, 
worden onze harten verwarmd en bemoedigd. Als wij meer aan Jezus zouden denken en 



meer over Hem en minder over onszelf zouden spreken, zouden wij Zijn aanwezigheid  
veel  vaker  bespeuren.   
 
Als  we  maar  even  vaak  aan  God  zouden denken als er gelegenheden zijn, waarbij Zijn 
zorg voor ons duidelijk blijkt, zou Hij altijd in onze gedachten zijn en zouden wij blij zijn 
over Hem te kunnen spreken en Hem te kunnen prijzen. We praten over alledaagse 
dingen, omdat we daar belang in stellen. We praten over onze vrienden, omdat we van hen 
houden. Onze vreugde en ons verdriet heeft met hen te maken. Toch hebben we oneindig 
veel meer reden om God  lief  te  hebben,  dan  om  te  houden  van  onze  aardse  vrienden.  
En  het  zou  een heel vanzelfsprekende zaak moeten zijn, dat Hij de eerste plaats inneemt 
in al onze gedachten  en  om  over  Zijn goedheid te spreken  en van Zijn kracht  te  
vertellen. De rijke gaven, die Hij op ons heeft uitgestort, zijn niet bedoeld om onze 
gedachten en liefde  in  die  mate  te  absorberen,  dat  we  niets  hebben  om  God  aan  te  
bieden.  Zij moeten  ons  steeds  aan  Hem  doen  denken  en  ons  met  banden  van  liefde  
en dankbaarheid  verbinden  met  de  hemelse  Weldoener.  We  vertoeven  te  dicht  bij  
het oppervlak  van  de  aarde.  Laten  wij  onze  ogen  opheffen  naar  de  open  deur  van  
het hemels heiligdom, waar het licht van Gods glorie schijnt op het gelaat van Christus, 
want Hij kan „ volkomen behouden, die door Hem tot God gaan".15 
 
We  moeten  God  vaker  prijzen  voor  „ zijn  goedertierenheid  en  om  zijn  wonderen aan  
de  mensenkinderen".16  Onze  godsdienst  mag  niet  alleen  een  zaak  van  vragen en 
ontvangen zijn. Laten we niet altijd denken aan wat we willen hebben, maar ook aan al het 
goede, dat we krijgen. Het is niet zozeer dat we te veel bidden, maar dat we  te  spaarzaam  
zijn  in  het  danken.  We  ontvangen  onophoudelijk  de  blijken  van Gods  genade.  Maar  
hoe  weinig  geven  we  uiting  aan  onze  dank  en  hoe  weinig prijzen  wij Hem voor wat 
Hij voor ons heeft gedaan.  
 
In oude tijden zei de Heer tot Israël, toen het volk samen was gekomen voor  Zijn dienst: „ 
Daar zult gij eten voor het  aangezicht  van  den  Here,  uw  God,  en  u  verheugen,  gij  en  
uw  huisgezinnen, over alles wat gij ondernomen hebt, waarin de Here, uw God, u 
gezegend heeft".17Wat  gedaan  wordt  ter  ere  van  God,  moet  met  vreugde  gedaan  
worden,  met lofliederen en met dankzegging en niet met droefheid en somberheid. 
 
Onze God is  een tedere,  genadige  Vader. De dienst aan Hem moet niet beschouwd 
worden  als  iets,  waardoor  het  hart  treurig  en  te neergeslagen  raakt.  Het  moet  een 
vreugde  zijn  om  de  Heer  te  vereren  en  om  deel  te  hebben  aan  Zijn  werk.  God  wil 
niet dat Zijn kinderen, voor wie een grote redding is bereid, handelen, alsof Hij een harde, 
veeleisende slavendrijver  is.  Hij is hun beste Vriend,  en  als zij Hem dienen, wil  Hij  bij  
hen  zijn,  hen  zegenen  en  troosten,  en  hun  harten  met  vreugde  en  liefde vullen. De 
Heer wil dat Zijn kinderen moed ontvangen, wanneer zij Hem dienen en dat  zij  meer  
vreugde  dan  moeilijkheden  ondervinden  bij  het  doen  van  Zijn  werk. Hij  wil  dat  zij,  
die  Hem  komen  aanbidden,  kostbare  gedachten  over  Zijn  zorg  en liefde   met   zich   
meenemen,   en  dat  zij  vreugde  ontvangen  bij  alle  dagelijkse beslommeringen van  het 
leven, en dat zij de genade mogen ondervinden om eerlijk  
en  trouw  te  zijn  in  alle  opzichten.   
 
We  moeten  ons  verzamelen  rond  het  kruis. Christus,  en  Die  gekruisigd,  behoort  het  
onderwerp  te  zijn  van  onze  overdenking, van  onze  gesprekken,  van  onze  gevoelens  
en  van  onze  grootste  vreugde.  We moeten  elke  zegen,  die  we  van  God  ontvangen,  in  



gedachten  houden,  en  als  we beseffen hoe groot Zijn liefde is, moeten we bereid zijn om 
alles over te laten in de hand,  die  voor  ons  aan  het  kruis  gespijkerd  werd.   
 
Op  vleugels  van  lofprijzing kunnen  wij  opstijgen  naar  de  hemel.  Hierboven  wordt  
God  geëerd  door  zang  en muziek.  Wanneer  wij  onze  dank  uiten,  benaderen  wij  de  
eredienst  van  de  hemelse légerscharen.  „ Wie  lof  offert,  eert  Mij".18  Laat  ons  met  
eerbiedige  vreugde  tot onze Schepper gaan, met „ loflied en geklank van gezang.19 
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