
"Jezus aanroepen in onze grote nood!" 
Week 10 - 100 Gebedsdagen 

 

29 mei - 4 juni 2020 
 

"De Schoonheid in Gebrokenheid" 
Door Melody Mason 

 
Ik zal nooit vergeten toen ik me, een aantal jaren geleden, voorbereidde op het leiden van 
een gebedsdienst voor een grote gebeurtenis, hoe de Heilige Geest me overtuigde van iets 
specifieks in mijn leven dat ik moest rechtzetten met God. Overweldigd zonk ik die nacht 
op mijn knieën op de grond terwijl ik bad: "O Heer, vergeef me alstublieft...".  
 
Maar terwijl ik mijn zonde aan God belijdde, waren er bepaalde stappen nodig om het 
goed te maken. Maar ik kon deze stappen niet onmiddellijk nemen, dus ik wist niet zeker 
wat ik moest doen. Moet ik nog steeds doorgaan met mijn gebedsdienst 
verantwoordelijkheden of moet ik iemand anders voor mij laten invallen totdat ik het 
goed gemaakt heb? 
 
Als gerespecteerd leider in de bediening was het erg beschamend om te denken aan het 
toegeven aan anderen dat ik God op een bepaald gebied had gefaald. Ik wilde geen 
opschudding veroorzaken en geestelijk zwak overkomen bij mijn teamgenoten, of bij de 
vele onbekenden die op de bijeenkomsten aanwezig waren. Dus, met een bezwaard hart 
en tranen in mijn ogen, ging ik die nacht slapen, vastbesloten dat ik gewoon iemand 
anders zou vragen om de volgende dag de gebedsdienst te leiden. 
 
Maar de volgende ochtend, toen ik op zoek ging naar iemand om mijn plaats in te nemen, 
hield God me tegen toen de Heilige Geest tot mijn hart begon te spreken. "Melody, je moet 
de gebedsdienst vanmorgen leiden. Laat iemand je niet vervangen!"  
"Wacht, God... U kunt dit niet menen?" zei ik terwijl er nieuwe tranen in mijn ogen 
kwamen. Maar de Heilige Geest bleef tot mijn hart spreken.  
 
"Ja, Ik wil dat je leidt, maar je moet het niet leiden als de persoon die je wilt dat iedereen 
denkt dat je bent. Begrijp je het niet? Ik ben niet op zoek naar mensen om te leiden die hun 
zonden verdoezelen en doorgaan alsof alles in orde is. Ik ben op zoek naar gebroken vaten; 
vaten die zich zo ootmoedig zullen maken dat de trots weg is. Alleen dan kan ik ze echt 
gebruiken voor mijn glorie. Ik weet dat dit pijn doet, maar je moet met de gemeente delen 
waar ik je gisteravond van overtuigd heb. Wees eerlijk over hoe je mij in de steek hebt 
gelaten! Nodig ze dan uit om mee te gaan naar het kruis om alle zonde en compromissen 
weg te doen. Zie je, als mensen wachten om te komen tot ze alles op orde hebben, zullen ze 
nooit komen." 
 
Ik begon opnieuw te protesteren. "Ik kan dit niet doen, Heer! Wat zal iedereen denken als 
ze zien hoe ik gefaald heb?" 
 
De Heilige Geest sprak zachtjes tot mijn hart terwijl Hij mijn ogen naar de hemel richtte. 
"Het maakt niet uit wat ze denken. Dit gaat niet over het beschermen van je reputatie. Dit 
gaat over het brengen van glorie aan God. Maar, als Hij moet werken, dan moet jij jezelf 
verootmoedigen." 



 
Oh, wat wilde ik die ochtend de ingevingen van de Heilige Geest niet gehoorzamen. Als ik 
had kunnen weglopen zoals Jona, of in een grot had kunnen kruipen, dan had ik dat 
meteen gedaan. Maar ik wist wat ik moest doen. Ik moest gehoorzamen. 
 
Bevend en met tranen in mijn ogen ging ik die ochtend voor honderden mensen staan en 
deelde ik wat de Heer op mijn hart had gelegd. Je had een speld kunnen horen vallen in de 
kamer terwijl iedereen luisterde. "Jezus zegt ons te komen zoals we zijn," zei ik zachtjes, 
terwijl ik verder ging met het wegvegen van de tranen in mijn ogen. "Dus ik kom zoals ik 
ben en ik nodig je uit om mee te gaan naar de voet van het kruis."  
 
Op deze uitnodiging stapte iedereen uit zijn stoel en kwam naar voren. Er werd hier en 
daar zacht gehuild toen verschillende mensen Gods vergeving vroegen voor die gebieden 
van zonde en compromissen die in hun leven waren geslopen. En de Heilige Geest was 
daar. In het boek Schreden naar Christus wordt ons verteld: 
 
“Als u uw eigen zondigheid bemerkt, probeer dan niet eerst uzelf te verbeteren. Hoeveel 
mensen zijn er niet, die menen dat ze niet goed genoeg zijn om tot Christus te komen? 
Verwacht u, dat u door uw eigen pogingen beter zult kunnen worden? Kan ook een Cusjiet 
(Ethiopiër) zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen 
gaan doen, gewend als u bent om kwaad te doen? Jeremia 13:23. Wij kunnen alleen hulp 
vinden bij God. We moeten niet wachten tot onze overtuiging sterker wordt, totdat zich een 
betere gelegenheid voordoet, of op opwellingen van heiligheid. We kunnen uit onszelf niets 
beginnen. We moeten tot Christus gaan, precies zoals we zijn. (Schreden naar Christus, p. 31) 
 
Achteraf gezien denk ik dat dit een van de meest mooie, heilige gebedsdiensten was die ik 
ooit heb meegemaakt, want God deed die ochtend een diepgaand reinigingswerk onder 
ons allen. Vele harten waren gebroken, maar hoe mooi en genezend was de gebrokenheid. 
In Psalm 51:19 vertelt de Bijbel ons: "De offers voor God zijn een gebroken geest; een 
verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. 
 
Welk offer wil je aan God brengen? Zijn het je beste werken, je beste gebeden, je beste 
pogingen om een sterke getuige te zijn, zelfs te midden van levensbedreigende 
gebeurtenissen? Ons beste offer heeft niets te maken met onze werken, maar is de 
volledige gebrokenheid van het ego, van de hoogmoed en alle zelfredzaamheid als we aan 
de voet van het kruis komen. Zoals de beroemde hymne Rock of Ages zo mooi zegt: , 
“Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling.” (“Ik heb niets, enkel aan Uw kruis 
houd ik mij vast”). Laten we ons vandaag aan dat kruis vastklampen! 
 
Melody Mason is coördinator voor het United in Prayer programma van de General 
Conference. Ze helpt ook met de ontwikkeling van middelen voor de Revival and 
Reformation website en initiatieven en is de auteur van Daring to Ask for More: Divine Keys 
to Answered Prayer. Het verhaal in de wijding van deze week is overgenomen uit haar 
gloednieuwe boek dat net in april is uitgebracht, getiteld Daring to Live by Every Word: 
Loving God with Heart, Body, Mind and Soul. 
 
HARTVRAGEN: Waar woont God (zie Jesaja 57:15) en wat zijn de gevolgen van berouw dat 
van God komt (zie 2 Korintiërs 7:9-11)? Wat vroeg David in zijn gebed van berouw (zie 
Psalm 51:1-19)? Stel dat in contrast met de manier waarop Saul reageerde toen hij berispt 
werd voor zijn zonden (1 Samuël 15:1-30). Met welk Bijbels karakter identificeer je je het 



meest wanneer je je zonden te zien krijgt - degene die zichzelf probeert te rechtvaardigen 
en het respect van mensen probeert te behouden, of degene die openlijk zijn zonde erkent 
met een gebroken hart van oprechte bekering? 
 
HART CHALLENGE: Lees "The Beauty of Humility" deze week in gebed door (onderaan). Het 
is niet iets wat we enkel aan het begin van onze spirituele reis moeten evalueren, maar de 
hele weg door. Als je door deze hart challenge gaat, vraag dan aan God of er enige trots in 
je leven is die je nog moet opgeven, of iemand in je invloedssfeer (familie, vrienden, 
collega's op het werk) van wie je vergeving moet vragen. Gehoorzaam dan de leiding van 
de Heilige Geest. (Psalm 66:18 Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij 
niet hebben gehoord; Matteüs 5:23-24 Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar 
herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, 
verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Spreuken 28:13 Wie zijn 
overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal 
barmhartigheid verkrijgen. Matteüs 6:14-15 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, 
zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, 
zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.)  
 

“. ... Maar hoe onbetekenend een verkeerde daad mag schijnen in ons oog, voor God is 
geen enkele zonde onbetekenend. De menselijke beoordeling is onvolledig en 

onvolmaakt. Maar God beziet alle dingen zoals ze werkelijk zijn. Een dronkaard 
wordt veracht en krijgt te horen dat zijn zonde hem buiten de hemel sluit, terwijl 

trots, egoïsme en hebzucht heel vaak ongestraft blijven. Toch zijn deze zonden voor 
God in het bijzonder aanstootgevend, want ze zijn in tegenspraak met zijn liefdevol 

karakter, met die onzelfzuchtige liefde, waarvan het zondeloos heelal doortrokken is. 
Wie in een of andere grote zonde vervalt, heeft misschien een gevoel van schaamte; hij 
voelt zich armzalig en voelt dat hij de genade van Christus nodig heeft. Maar wie trots 

is, heeft nergens behoefte aan, en dus wordt het hart voor Christus en voor de 
oneindige zegeningen, die Hij kwam brengen, gesloten".  

(Schreden naar Christus, p. 30) 
 
Verdieping - Aanvullend Leesmateriaal voor deze week: 

 The Beauty of Humility - (onderdeel van de lezing van deze week, zie onderaan) 
 Melody Mason, Daring to Live by Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind and 

Soul.  
 
 
 

Dag 64 - Gebedsfocus - Vrijdag 29 mei 2020 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Marlynn W.: "Wij prijzen de Heer dat God ons tijdens de 100 dagen van gebed voor 
de pandemie heeft voorzien van werk, voedsel en onderdak. De Heer heeft ons ook 
overtuigd om naar het platteland te verhuizen. Bovendien heeft Hij mij de 
gelegenheid gegeven om te getuigen naar de moslimgemeenschap. ”  

 Mozes M.: "Dank je voor het bidden voor ons. De Heer heeft jouw gebeden verhoord! 
Het is verbazingwekkend! Tijdens de lockdown periode in Namibië hebben ongeveer 
1100 mensen zich ingeschreven voor het bestuderen van Bijbellessen, waarvan 70% 
geen Zevende-dags Adventisten zijn. ” 

 



GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor studenten over de hele wereld die niet kunnen werken vanwege de 

lockdowns. Bid dat God hen de financiële middelen zal geven om het onderwijs te 
betalen. 

 Bid voor slachtoffers van huiselijk geweld over de hele wereld. 
 Bid voor de familie van Alexander Ostankin, een dominee die werd vermoord toen 

hij diende. Bid dat God het bloed van deze martelaar zal veranderen in het zaad van 
het evangelie. 

 Bid voor degenen die momenteel worstelen met Covid-19. Bid voor hun volledige 
herstel. 

 
 
 

Dag 65 - Gebedsfocus - Sabbat, 30 mei 2020 
 

Gods Vredeskorps 
 

" Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. " -  
Mattheüs 5:9 

 
"Christus is 'de Vredevorst' (Jesaja 9:6), en het is Zijn zending op aarde en in de hemel de 

vrede te herstellen die door de zonde verbroken is. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 
hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5:1. Een ieder die erin 

toestemt de zonde af te keuren en zijn hart open te stellen voor de liefde van Christus, krijgt 
deel aan deze hemelse vrede.”  

Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 30.2 
 

HARTVRAGEN: 
De redding in Jezus geeft ons volmaakte vrede. Maar Jezus roept ons niet op om alleen maar 
vrede met God te ervaren door een overgave van je leven aan Hem. Nee, Hij roept je ook op 
om een ambassadeur van vrede te worden - een vredestichter. Zul je in deze tijd van crisis 
ervoor kiezen om zo'n vredestichter te zijn? Zul je alles doen wat je kan om de vrede van 
God - Zijn aanwezigheid van liefde - te laten schijnen in het leven van de mensen om je heen 
die in angst en vrees leven? Als je de oorzaak bent geweest van onenigheid en conflicten in 
je familie of kerk, zul je dan vergeving zoeken en Gods vrede verspreiden? 
 
LOVENDE BERICHTEN:  

 Julius S.: "Vanwege de pandemie zendt de Adventistenkerk in Sierra Leone haar 
diensten uit op de nationale televisie! 

 Cedrick B.: "Ik was aan het bidden voor persoonlijke opleving. God verhoorde mijn 
gebed met de 100 Gebedsdagen. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de zending van de Colombiaanse Adventistische Universiteit terwijl zij aan 
migrantenfamilies uit Venezuela kansen bieden om hun eigen bedrijven te starten. 
Bid dat er nog veel meer families worden geholpen, zowel daar als op andere locaties.   

 Bid voor de radiozending dat in 2017 in Tokio begon. Vraag God om door te gaan 
met het openen van deuren voor Adventistische radio-uitzendingen om de mensen 
in Tokio te blijven bereiken. 



 Bid voor het "Missie naar de Steden": Spokane" initiatief, dat stedelijke hulpcentra 
en andere initiatieven opzet om de mensen van Spokane, WA, USA te dienen. 

 Bid voor de Rwenzori regio in Oeganda, die de afgelopen weken meerdere malen is 
getroffen door overstromingen. 
 

 
 

Dag 66 - Gebedsfocus - Zondag 31 mei 2020 
 

Het voorrecht van vervolging 
 

"Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 
hemelen. " - Mattheüs 5:10 

 
"Jezus stelt Zijn volgelingen geen hoop op aardse eer en rijkdommen voor ogen, geen leven 

vrij van beproevingen, maar Hij schildert hun het voorrecht, te wandelen met hun Meester op 
de paden van zelfverloochening en smaad, omdat de wereld hen niet kent. ”  

- Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 31.4 
 
HARTVRAGEN: 
Wanneer onbaatzuchtige liefde, gerechtigheid, heiligheid en waarheid worden 
geopenbaard door trouwe christenen, zal Satan weerstand en haat opwekken onder hen die 
ervoor kiezen om de stem van de Heilige Geest te negeren. We kunnen er zeker van zijn dat 
Jezus bij alle vervolgingen die we tegenkomen, bij ons zal zijn en Zichzelf zal verheerlijken 
door onze beproevende ervaring. 
Heb je vervolging ervaren vanwege je trouw aan Jezus? Waarom, of waarom niet? 
Zul je er vandaag voor kiezen om elk verlangen om de wereld te behagen af te werpen en je 
in gebed te richten op het openbaren van Gods glorie, zelfs als dat tot vervolging zou kunnen 
leiden? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Veel kerken worden creatief in het uitvoeren van hun sabbatdiensten tijdens social 
distancing.  

 De pandemie heeft het belang van onze gezondheidsboodschap op de voorgrond 
geplaatst bij de leden in de hele wereld. De belangstelling voor preventieve 
gezondheidswerkzaamheden, NEWSTART, enz. neemt toe. Het is nu een prachtig 
moment om mensen te leiden naar een alomvattend begrip van Gods wetten van 
gezondheid en welzijn. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de bediening van de oudste Adventistenkerk van Noorwegen die nu een 
hulpcentrum starten om gratis Noorse lessen voor migranten te geven, een 
kookschool, een ontmoetingscafé en meer. 

 Bid voor de bediening van twee nieuwe mobiele gezondheidswagens in Chiapas, 
Mexico. Bid voor de patiënten die ze vervoeren en de medische brigades die ze in het 
weekend ondersteunen, waardoor gratis medische controles, kleine operaties, 
tandheelkundige ingrepen, echografieën, oogonderzoeken en nog veel meer 
mogelijk zijn. 



 Bid voor een opleving van ware godsvrucht en een hernieuwde belangstelling voor 
evangelisatie in elk lid en elke kerk over de hele wereld. 

 Bid voor de kerk in Burundi. Het gaat op dit moment door verschillende 
strubbelingen en problemen heen. Alleen Gods tussenkomst kan vrede brengen. 
 

 
 

Dag 67 - Gebedsfocus - maandag 1 juni 2020 
 

Verguisd om de Waarheid 
 

" Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 
omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze 
de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn." - Mattheus 5:11-12 

 
"Door alle eeuwen heen zijn Gods uitverkoren boodschappers gesmaad en vervolgd; nochtans 
is door hun moeite de kennis van God wijd verbreid. Iedere discipel van Christus moet zich bij 

de gelederen aansluiten, en hetzelfde werk voorwaarts dragen, wetende dat de vijanden 
daarvan niets kunnen doen tegen de waarheid, slechts vóór de waarheid. Het is de bedoeling 
van God, dat de waarheid naar voren gebracht zal worden, en het onderwerp zal worden van 

onderzoek en bespreking, juist ook door de verachting die de mensen ervoor koesteren. De 
gedachten van de mensen moeten wakker geschud worden; iedere strijd, ieder smaadwoord, 
iedere poging om gewetensvrijheid te beknotten is een middel van God om mensen wakker te 

maken die anders zouden kunnen insluimeren. ” 
Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 35.1 

 
HARTVRAGEN: 
Wanneer er vervolging komt, wanneer je reputatie wordt belasterd, wanneer je leven in 
gevaar zou kunnen zijn, dan zal Jezus' liefde en waarheid het meest helder schijnen. Hoe je 
reageert, wat je zegt, wat je doet wanneer je hiermee geconfronteerd wordt, zal in grote 
mate de impact bepalen die jouw trouw kan hebben op hen die jouw leven willen ruïneren. 
Vraag Jezus om je te helpen om vandaag en elke dag trouw en liefdevol te zijn, zodat je in 
staat bent om dezelfde liefde te tonen, zelfs onder vervolging? Bid tot Hem en vraag Hem 
om van jou een echte Christen te maken die voor Jezus zal staan al zouden de hemelen 
neervallen? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Predikanten, kerkwerkers, leraren en evangelische initiatieven over de hele wereld 
hebben het financieel moeilijk door de afname van de tienden en het aanbod. Maar 
ze stellen hun vertrouwen in de God van de wonderen. God opent vele deuren voor 
een nog grotere bediening met minder middelen dan voorheen. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de mobiele soepkeuken van de Warwick Seventh-day Adventist Church in 
Sydney, Australië, die soep opdient en verbinding maakt met eenzame mensen in 
hun omgeving. Vraag God alsjeblieft om hen te helpen bij het opbouwen van relaties 
in de gemeenschap. 

 Bid voor de nieuwe medische school voor Oost-Afrika in Kigali, Rwanda. Bid voor de 
studenten die er afstuderen en de mensen die ze dienen.  



 Bid voor de wederopbouw van de kerk van het Zuid-Filippijnse Adventist College, 
die in december 2019 door een aardbeving werd verwoest. 

 Bid voor een hulpcentrum in het midden van een moslimgemeenschap in een stad 
waarvan de naam achterwege is gelaten. Sommige moslims hebben tijdens deze 
Covid-19-crisis om gebed voor hen gevraagd. Zij geloven dat de gebeden van de 
Adventisten door God worden verhoord. 
 
 
 

Dag 68 - Gebedsfocus - Dinsdag 2 juni 2020 
 

De Smaak van Jezus 
 

"U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het 
gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen 

vertrapt te worden. ” - Mattheüs 5:13 
 

“. ... wanneer God Zijn kinderen zout noemt, wil Hij hun leren, dat het Zijn bedoeling is, 
wanneer Hij hen tot het voorwerp van Zijn genade maakt, dat zij machten zullen worden 

waardoor anderen gered worden... Zout moet vermengd worden met de substantie waaraan 
het wordt toegevoegd; het moet daarin doordringen en er één mee worden om te kunnen 

behouden. Zo worden de mensen door persoonlijk contact en omgang bereikt door de 
reddende kracht van het evangelie. Zij worden niet behouden in grote groepen, maar als 

aparte personen. Persoonlijke invloed is een macht. Wij moeten hen, die wij willen helpen, 
nabij komen. De smaak van het zout stelt de levenskracht van de Christen voor, — de liefde 

van Christus in het hart, de gerechtigheid van Christus die het leven doordrenkt. De liefde van 
Christus verspreidt zich en is agressief. Indien deze liefde in ons woont zal zij uitstromen naar 

anderen." - Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 37 
 
HARTVRAGEN: 
Het werk van het delen van Christus is de verantwoordelijkheid van elke gelovige. Door 
jouw persoonlijke invloed te gebruiken om op Jezus te wijzen, om te delen wat Hij voor jou 
heeft gedaan en hoe Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, is de roeping van iedere 
Christen in het leven.  
Heb je ongelovige vrienden of collega's in je leven? Of heb je jezelf opgesloten in een 
"Adventist-bubbel"? Is er minstens één niet-christelijke persoon in je leven die een 
voorproefje van Jezus krijgt door tijd met je door te brengen? Vraag Jezus vandaag nog om 
je Zijn heerlijke zout van de aarde te maken! 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Vroege resultaten van een coronavirusvaccin laten zien dat de deelnemers 
antilichamen tegen het virus hebben ontwikkeld. Prijs God voor deze grote stap naar 
een genezing door het vermogen van ons immuunsysteem om antilichamen te 
creëren. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de zending van een Adventistencentrum voor vluchtelingen en migranten 
in Manaus, Brazilië. Ze zorgen voor de Venezolanen die als migranten in Brazilië 



leven. Vraag God om hun creatieve manieren van zending te zegenen en dat anderen 
hun voorbeeld zullen navolgen. 

 Bid God om de juiste gasten naar de health-food store en het café "Lentil" in Yoshkar-
Ola, Rusland te brengen. Vraag Hem om hun gratis kooklessen en andere manieren 
van evangeliseren te zegenen. 

 Bid voor leden en studenten van de Adventistische kerk en school in Guinobatan, 
Filippijnen. De kerkschool werd zwaar beschadigd door een recente tyfoon. Bid voor 
iedereen die getroffen is door verschillende natuurrampen over de hele wereld. 

 Bid voor het Shalem Lifestyle Center in Bogor, West Java. Het heeft sinds de uitbraak 
van Covid-19 weinig gasten gehad en heeft het financieel moeilijk. Bid voor hen 
terwijl ze een online detox-programma uitvoeren via Zoom, zodat veel zielen in deze 
crisistijd bereikt kunnen worden.  

 
 
 

Dag 69 - Gebedsfocus - Woensdag 3 juni 2020 
 

Schijn zijn licht 
 

"U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 
 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij 
schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." - Mattheüs 5:14-16 

 
" De mensheid heeft in zichzelf geen licht. Zonder Christus zijn wij als een kaars die niet is 

aangestoken, . . . Maar wanneer we ons keren naar de Zonne der Gerechtigheid, wanneer we 
in contact komen met Christus, straalt de gehele ziel van het licht, van de goddelijke 

tegenwoordigheid. De volgelingen van Christus moeten meer zijn dan een licht te midden der 
mensen. Zij zijn het licht der wereld. . . Engelen der heerlijkheid wachten om door u het licht 
en de kracht des hemels mee te delen aan zielen die op het punt staan om verloren te gaan. ”  

- Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 40 
 

HARTVRAGEN: 
Heb je bovenstaande citaat gelezen? Realiseer je je dat engelen wachten om via jou te 
werken om verloren mensen te bereiken? Is dit niet geweldig? Je wordt uitgenodigd om niet 
alleen met de Heilige Geest te worden vervuld voor jouw persoonlijke heiliging, maar ook 
om actief deel te nemen aan het schijnen van de waarheid, de liefde en de gerechtigheid van 
Jezus in een wereld waarvan de tijd opraakt. Denk aan je familie, je vrienden, je buren, je 
collega's. Vraag God om je te laten zien wie het licht van Jezus in hun leven nodig heeft? Voor 
wie moet je deze week bidden en contact opnemen? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Veel landen over de hele wereld beginnen hun lockdowns voorzichtig op te heffen.  
 De Wereldgezondheidsorganisatie zegt: "Als dit virus ons iets leert, is het 

nederigheid." Mensen erkennen hoe kwetsbaar ze zijn. Dit is een grote kans voor de 
kerk om zoekers de hoop te laten zien die we in Jezus hebben! 

 
  



GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor Gods zegen voor de leden die taxi's in Panama City besturen en gebruik 

maken van deze taxi's als mobiele hulpcentra. De helft van Panama's burgers woont 
in Panama Stad. 

 Bid voor het stedelijke hulpcentrum in Battambang, Cambodja. Het omvat een 
fitnessruimte, een vegetarisch restaurant, een speeltuin, een kapel, 
gezondheidsvoorlichting, muziekonderwijs en een taalschool. Bid voor Gods zegen 
over deze veelzijdige aanpak en vraag Hem om de bediening te laten groeien en de 
mensen te brengen wiens harten Hij heeft voorbereid. 

 Bid voor de aanstaande Adventist Women Ministries kleine groepen evangelisatie in 
de West Nigeriaanse Unie. 

 Bid voor het zendingswerk van een nieuw Adventist verslavingsherstelcentrum in 
Orlando, Florida, USA, dat helpt om de opioïde-epidemie te bestrijden. Bid ook voor 
miljoenen die verlangen naar vrijheid van verslaving. 

 
 

 

Dag 70 - Gebedsfocus - Donderdag 4 juni 2020 
 

De Wet van de Liefde 
 

"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen 
om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de 

aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles 
geschied is." - Mattheüs 5:17-18 

 
"De goddelijke schoonheid van het karakter van Christus, van wie de edelste en 

zachtmoedigste mensen slechts een flauwe weerspiegeling zijn; . . .  Jezus, het uitgedrukte 
beeld van de gestalte des Vaders, de glans Zijner heerlijkheid, de zelfverloochenende 

Verlosser was, gedurende Zijn gehele pelgrimstocht op aarde, een levende voorstelling van 
het karakter van de wet van God. In Zijn leven wordt geopenbaard, dat hemelse liefde, 

Christelijke beginselen, ten grondslag liggen aan de wetten der eeuwige rechtschapenheid." 
Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 48 

 
 
HARTVRAGEN: 
De wet van God is de wet van de liefde. Jezus onthulde hoe het houden van de wet er 
werkelijk uitziet. Je kunt de wet alleen houden door volledig te vertrouwen op de Heilige 
Geest voor hulp. Als je gelooft dat Hij je gaat helpen om een leven van onzelfzuchtige liefde 
te leiden en als je door het geloof daden van liefde doet, zal Zijn goddelijke kracht je in staat 
stellen en werken in je om te willen en te doen van Zijn goeden wille. 
Als je worstelt met trouw aan Gods wet, vraag dan vandaag nog aan Jezus om je te vergeven 
en je te vullen met Zijn Heilige Geest. Zul je Hem vragen je te helpen om niet alleen de letter 
van de wet te houden, maar ook de geest van de wet, die onzelfzuchtige, zelfopofferende 
liefde is voor God en alle mensen? 
 
LOVENDE BERICHTEN:  

 Marietta A.: "Dank je voor je gebeden! Mijn zoon is hersteld van Covid-19 en is weer 
normaal en gezond. Prijs God!" 



 Het sterftecijfer van de Covid-19-pandemie in Spanje is aanzienlijk gedaald van 11% 
naar slechts 2%. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor het stedelijke hulpcentrum in Guatemala Stad dat voedsel, tandenborstels, 
douches en een plek om kleren te wassen voor degenen die op straat leven biedt. 
Vraag God alsjeblieft om de diepste noden van de bezoekers van dit centrum te 
vervullen en hen te helpen om hoop te vinden voor de eeuwigheid.   

 Bid voor de media, die zich inzetten voor actuele informatie over Covid-19. Bid dat 
God hen zal helpen om met gepaste ernst te communiceren. 

 Bid voor degenen die in deze crisistijd worstelen met angst, depressie en angst. Bid 
dat ze hulp, moed, hoop en genezing zullen vinden in Jezus. 

 Bid voor predikanten, leraren, zendelingen en leden in Laos. In sommige regio's is 
het erg moeilijk om de technologie te gebruiken om mensen te bereiken tijdens deze 
pandemie en soms zijn persoonlijke bezoeken nodig om mensen te helpen die met 
verschillende zaken worstelen. 

 
 

Extra Leesmateriaal 
 

The Beauty of Humility "Hartuitdaging"  
" Jakobus 4:10 Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen." Jakobus 4:10 

 
Het volgende kan moeilijk te verteren zijn in één lezing. Ik moedig je aan om de tijd te 
nemen (misschien zelfs een paar dagen of meer) om te bidden en na te denken over de 
waarheden van Gods Woord in de volgende vergelijkingen. En wanhoop niet als je je 
realiseert op welke manieren je tekortschiet. We schieten allemaal tekort, dus we zitten 
hier samen in. Maar het goede nieuws is dat God belooft dat Hij ons hart kan veranderen. 
(1 Johannes 1:9-10 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet 
gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.; Ezechiël 36:26 
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart 
van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.) 
 
Er wordt ons verteld: "De satan is nergens zo bang voor, als wanneer het volk van God de 
weg vrijmaakt, doordat het alle hindernissen uit de weg ruimt. Dan kan de Heer Zijn Geest 
uitstorten over een smachtende gemeente.... De Late Regen komt. En de zegen van God zal 
iedere ziel vervullen, die van alle onreinheid is gezuiverd. Vandaag is het onze opdracht, onze 
ziel aan Christus over te geven. Dan zijn we geschikt voor de tijd van verademing van het 
aangezicht van de Heer: geschikt voor de doop met de Heilige Geest.". Jezus Komt, hoofdstuk. 
13 
 
De Bijbel vertelt ons dat we ons hart moeten doorzoeken (Psalm 139:23-24 Doorgrond mij, 
o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke 
weg is en leid mij op de eeuwige weg). Maar we doorzoeken ons hart, niet zodat we kunnen 
stilstaan bij onze zwakheden, maar zodat we onze grote nood kunnen herkennen en naar 
Jezus kunnen vluchten. Dus hoewel je misschien geschokt zult zijn door sommige dingen 
die je over jezelf ontdekt, zwelg niet in je zwakke punten en maak je geen zorgen of je wel 
of niet gered kunt worden. Verlossing wordt beloofd aan allen die hun zonden belijden en 



Jezus zoeken. Vergeet dat nooit! Met dit in gedachten, laten we beginnen. Hier is het recht 
voor zijn raap contrast tussen trots en nederigheid. 
 

The Beauty of Humility ~ Contrast tussen trots & nederigheid 
 

 Trotse zelfingenomen mensen zien al het goede dat ze doen en voelen zich waardig 
om verlost te worden.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen weten dat ze alleen door de gerechtigheid 
van Christus verlossing kunnen krijgen.  
 

"Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 
verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die 
wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte 
en de vernieuwing door de Heilige Geest." - Titus 3:4,5 
 

 Trotse zelfingenomen mensen voelen zich zelfverzekerd en trots op hoeveel ze 
weten. 

 Nederige onzelfzuchtige mensen voelen zich vernederd door hoeveel ze nog 
moeten leren. 
 

"Toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de 
HEERE. Hij zei: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis dat U mij tot hiertoe gebracht 
hebt?” - 2 Samuel 7:18 
 

 Trotse zelfingenomen mensen danken God dat ze niet zijn zoals de wereld om hen 
heen.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen beseffen dat "trots" zelf net zo dodelijk is als 
de zonden van de wereld. 
 

"Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel. Hand op hand: hij zal niet voor 
onschuldig gehouden worden." - Spreuken 16:5 
 

 Trotse zelfingenomen mensen koesteren wrok omdat ze moeite hebben om te 
zeggen: "Ik had het mis. Wil je me vergeven?  

 Nederige onzelfzuchtige mensen zeggen snel: "Het spijt me, laten we dit 
uitzoeken." 
 

"Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u 
heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en 
kom dan terug en offer uw gave." - Mattheus 5:23,24 
 

 Trotse zelfingenomen mensen hebben de neiging om zich te richten op de 
mislukkingen en zwakheden van anderen, en zijn onbewogen door de 
gebrokenheid van anderen.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen voelen hun eigen zwakheden en grote 
spirituele behoefte, en zijn gevoelig voor degenen die gebroken zijn.  
 

"Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld 
gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben." - 1 Timoteüs 1:15 
 



 Trotse zelfingenomen mensen moeten bewijzen dat ze gelijk hebben en hun gezicht 
redden, zelfs als ze ongelijk hebben.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen zijn bereid om het "recht om gelijk te 
hebben" op te geven in situaties, zelfs als ze gelijk hebben, omdat ze zich 
meer zorgen maken over het feit dat ze rechtvaardig zijn voor God dan dat ze 
gelijk hebben voor de mensen. 
 

"Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet." - 
1 Peter 3:17 
 

 Trotse zelfvoldane mensen zijn egoïstisch beschermend over persoonlijke ruimte, 
tijd en hun reputatie.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen hebben een vrijgevige gevende geest en zijn 
bereid tot overlast, waardoor God hun ruimte, tijd en reputatie kan 
beschermen.  
 

"Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat 
zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook 
gemeten worden." - Lucas 6:38 
 

 Trotse zelfingenomen mensen hebben het te druk om de "kleine mensen" in hun 
leven op te merken of te bereiken, zij die er op de een of andere manier niet van 
kunnen profiteren.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen zijn altijd op zoek naar het dienen en 
bedienen van zelfs "een van deze geringste" als aan Jezus. 

 
"En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze 
geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." - Mattheüs 25:40 
 

 Trotse zelfingenomen mensen willen erkend en bejubeld worden, en ze begeren 
promoties, trofeeën en prijzen.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen verlangen er naar om trouw te zijn zodat 
Gods glorie gezien kan worden, en ze schrikken terug voor erkenning of 
applaus. 
 

"Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw." 
- Ps. 115:1 
 

 Trotse zelfingenomen mensen pronken snel met hun titels en grote prestaties en 
voelen zich gerechtigd tot een speciale behandeling.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen hoeven niet te spreken over hun titels of 
prestaties, en ze zijn tevreden om onopgemerkt te blijven zolang God de 
glorie krijgt. 
 

"Menig mens roept zijn eigen goedertierenheid uit, maar wie zal een betrouwbaar iemand 
vinden?" - Spreuken 20:6 
 

 Trotse zelfingenomen mensen gebruiken hun leven en alle invloed die ze hebben 
gekregen als podium om zichzelf te laten zien.  



 Nederige onzelfzuchtige mensen gebruiken het podium en de invloed die God 
heeft gegeven om te proberen Christus te verheffen en ervoor te zorgen dat 
alleen Hij wordt gezien. 

 
"Hij moet meer worden, maar ik minder." - Johannes 3:30 
 

 Trotse zelfingenomen mensen hebben moeite om te dienen en zich te onderwerpen 
aan anderen, vooral als het gaat om gezags- of leiderschapsposities.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen dienen, net als Jezus, allen in nederigheid, 
zonder rekening te houden met status of positie. Ze verheffen degenen die 
hen niet kunnen helpen, en proberen respectvol degenen die het gezag boven 
hen hebben overeind te houden.  
 

"…en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen 
niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs 
voor velen." - Mattheüs 20:27-28 

 
 Trotse zelfingenomen mensen denken altijd na over de goede dingen die ze voor 

God doen en hoe de kerk of bediening niet zonder hen zou kunnen.  
 Nederige onzelfzuchtige mensen beseffen dat ze zonder God niets van waarde 

kunnen doen voor Zijn Koninkrijk. Ze voelen zich alleen al om gebruikt te 
worden nederig. 
 

"…want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." - 
Filippenzen 2:13 
 

 Trotse zelfingenomen mensen zijn vaak koud, afstandelijk, stijf, onvergeeflijk en 
ongenaakbaar. Als er misverstanden ontstaan, wachten ze op anderen om de eerste 
stap te zetten. 

 Nederige onzelfzuchtige mensen zijn warm, liefdevol, gastvrij in hun 
manieren, vergevingsgezind en gemakkelijk te benaderen. Ze maken het snel 
goed. 

 
"Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle 
slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, 
zoals ook God in Christus u vergeven heeft." - Efeziërs 4:31-32 
 

 Trotse zelfingenomen mensen zijn vaak defensief als ze worden bekritiseerd en 
willen niet dat anderen weten wanneer ze een fout hebben gemaakt of verkeerd 
hebben gehandeld. 

 Nederige onzelfzuchtige mensen ontvangen kritiek met een nederig open 
hart en proberen erdoor te groeien. Ze maken zich niet te veel zorgen als 
anderen hun mislukkingen zien. 

 
"Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind 
is." - Spreuken 3:12 

 
 Trotse zelfingenomen mensen hebben de neiging om alleen te lopen en hebben 

moeite om hun spirituele strijd en behoeften te delen met anderen. 



 Nederige onzelfzuchtige mensen zijn bereid om open, kwetsbaar en echt te 
zijn voor anderen. Ze maken zich niet druk om het feit dat ze zwak lijken, 
maar willen oprecht zijn, zodat Gods kracht ook in hun zwakke tijden 
verheerlijkt kan worden.  

 
"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." - 2 Korintiërs 12:9 
 

 Trotse zelfingenomen mensen hebben de neiging om bij het belijden van zonden 
aan God in vage algemeenheden te biechten. "Lieve God, vergeef me alstublieft voor 
al mijn zonden." 

 Nederige onzelfzuchtige mensen belijden bij het belijden van zonden aan God 
altijd specifieke zonden. "Lieve God, vergeef me alstublieft voor___________" 

 
"Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig 
gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." - Jakobus 5:16 
 

 Trotse zelfingenomen mensen willen respectabel zijn en geen spektakel, en daarom 
leven ze vaak een zelfingenomen voorkomen.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen houden zich meer bezig met het op goede 
voet staan met God en schuwen alle vormen van hypocrisie of dubbelleven. 
 

"Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte 
van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de 
mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan." - 1 Samuël 16:7 
 

 Trotse zelfingenomen mensen vergelijken zichzelf met anderen en voelen dat zij 
eer en heil verdienen.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen erkennen hun ware zondige toestand en 
prijzen God dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden, zodat zij, hoewel zij het niet 
verdienen, redding en eer konden ontvangen. 
 

"God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij 
nog zondaars waren." - Romeinen 5:8 
 

 Trotse, zelfingenomen mensen denken dat ze wel oké zijn, maar ze zijn blind voor 
de ware staat van hun hart.  

 Nederige onzelfzuchtige mensen hebben een voortdurende houding van "God 
zij genadig voor mij een zondaar!" 

 
"En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel 
opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.” 
 - Lucas 18:13 
  

 Trotse zelfingenomen mensen denken niet dat ze een opleving nodig hebben, maar 
ze denken wel dat anderen dat nodig hebben. (In feite maken ze op dit moment een 
mentale lijst van iedereen die deze lijst moet lezen). 

 Nederige onzelfzuchtige mensen zullen de eersten zijn die erkennen dat ze 
een dagelijkse spirituele heropleving nodig hebben! Ze voelen voortdurend 



hun behoefte aan een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest in hun hart en 
hun leven. 
 

" Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?" - Psalm 85:7 
" Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot U de hele dag." - Psalm 86:3 

 
 

"The Beauty of Humility" is herzien en aangepast door Melody Mason van Nancy DeMoss Wolgemuth's leer over Brokenness. 
Het wordt gebruikt met toestemming van www.ReviveOurHearts.com. Deze hart challenge kan worden gedownload van 

www.revivalandreformation.org 

 
 
 


