
"Jezus aanroepen in onze grote nood!" 
Week 6 - 100 Gebedsdagen 

 

1 - 7 mei 2020 
 
 

Overal Engelen 
Door Melony Coleman 

 
Ik wil een geweldige ervaring delen die onlangs is gebeurd.  
 
Mijn man is predikant in de Amerikaanse staat Oregon en het was de openingsavond van 
onze evangelistische serie, "Revelation of Hope." Ik heb in onze kerk leden de laatste tijd 
aangemoedigd tot meer gebed, dus besloot ik dat ik tijdens de serie de gebedsruimte zou 
coördineren. Mijn team bestaat voor het grootste deel uit thuisgebonden oudere vrienden 
of mensen die vanuit hun huis bidden, dus ik was er niet zeker van hoeveel deelname er 
zou zijn tijdens de samenkomsten. Ik besloot om toch een gebedsruimte te creëren in de 
hoop dat sommige gemeenteleden bereid zouden zijn om regelmatig binnen te komen en 
te bidden tijdens de samenkomsten.  
 
Die eerste vrijdagavond was ik alleen. Ik voelde me alleen, maar ik bad toch. Sabbatavond 
was ik weer alleen. Ik voelde me wat meer ontmoedigd. Ik speelde een prachtige 
uitvoering van "The Lord's Prayer" af. Terwijl het afspeelde, bad ik. "Ik weet dat waar twee 
of drie samenkomen in Uw naam, U er bent Heer, maar wat als ik alleen ben?" Ik bad in 
stilte. 
 
Toen het lied klaar was, opende ik mijn ogen en de kamer was vol met engelen. Ik begon te 
huilen toen ik vol verbazing om mij heen keek. De engelen waren lang, zo hoog als het 
plafond, met brede schouders. Ze stonden schouder aan schouder met hun rug naar de 
muur, rond de randen van de kamer. Ik voelde me klein in vergelijking met hen. Ze hadden 
vleugels en het leek alsof ze gewaden droegen. Mijn blik werd tot hun gezichten 
aangetrokken. Ze zagen eruit als mannen, erg knappe mannen. Hun ogen waren zo 
vriendelijk en ze glimlachten zacht en troostend. Hun gelaatstrekken waren gedefinieerd 
en ze hadden een krijgerachtige moedige houding. Hun donkere haren vloeiden tot aan 
hun schouders en ze zagen er bijna uit alsof ze de kleuren van de regenboog uitstraalden. 
Terwijl ik niet door hen heen kon kijken, leek ik het bijna wel te kunnen. Hun vormen 
scheen met een gele witte kleur. Ik kon ze maar vier of vijf seconden zien en toen waren ze 
weg, maar ik kon de rest van de avond niet stoppen met huilen.  
 
Ik was voorheen zo ontmoedigd, dat ik me afvroeg of God wel kon werken als alleen ik in 
de gebedsruimte was. Hij liet me op een wonderbaarlijke manier zien dat als er één 
persoon aan het bidden is het genoeg is. Ik voel me zo onwaardig en nederig dat Hij me dit 
grote geschenk heeft gegeven. Ik huil nog vaak als ik aan deze heilige ervaring denk.  
 
Ik blijf alleen bidden in onze kerkelijke gebedsruimte, maar ik ben niet langer ontmoedigd, 
want ik weet dat de kamer vol is met engelen, ook al kan ik ze niet zien. Ik moest dit 
gewoon delen! We mogen de kracht van het gebed nooit onderschatten. Zelfs als er maar 



één persoon aan het bidden is, is dat genoeg. God is aan het werk, zelfs als we niet kunnen 
zien.  
 
Melony Coleman is de vrouw van een dominee en moeder van drie kinderen. Zij en haar 
familie wonen in het zuiden van Oregon. 
 
HARTVRAGEN: Heb je je soms alleen gevoeld tijdens het bidden? Heb je weleens gebeden en 
gebeden en heb je nog steeds niet het antwoord waarnaar je hebt verlangd? Of heb je je 
afgevraagd of het wel zin had om te bidden omdat je toch alleen bad? Als je in de verleiding 
komt om ontmoedigd te raken, denk dan aan Jezus die alleen bad en kijk hoe Zijn gebeden 
de wereld hebben veranderd! Denk aan Abraham, Jakob, Jozef, David, Elia, Esther en vele 
anderen door de eeuwen heen. Soms voelden zij zich erg alleen en toch bewogen hun 
gebeden de hemel. 

  
ACTIEVE HART CHALLENGE: Deze week willen we je uitdagen om één of twee van de 
hierboven genoemde Bijbelse personen te kiezen (of kies je eigen Bijbelse persoon) en leer 
zoveel mogelijk over hun momenten van alleen gebed. Gebruik de Bijbel en de Geest van de 
Profetie voor je Bijbelstudie-onderzoek en schrijf je bevindingen op. Kies dan een Bijbelse 
persoon die je echt bewondert om één aspect van hun gebedsleven en bid dat God je met 
dat aspect zal zegenen in je eigen gebedsleven.  

 
"Het was omdat Elia een man met een groot geloof was dat God hem kon gebruiken in 
deze ernstige crisis in de geschiedenis van Israël. Terwijl hij bad, reikte zijn geloof uit en 
greep de beloften van de Hemel en hij volhardde in het gebed totdat zijn petities werden 
verhoord. Hij wachtte niet op het volledige bewijs dat God hem had verhoord, maar was 
bereid om alles te wagen op het kleinste teken van goddelijke gunst. En wat hij onder God 
mocht doen, mag iedereen in zijn werkgebied doen in dienst van God... Zo'n geloof is nodig 
in de wereld van vandaag - een geloof dat vasthoudt aan de beloften van Gods woord en 
weigert los te laten tot de Hemel het hoort". Prayer, p. 138 
 
Verdieping: Aanvullend leesmateriaal voor deze week 

 Ellen White, The Truth About Angels. Klik hier om te lezen 
 Cindy Mercer, Pray Big: God Can Do So Much More!  

 
 
 

Dag 36 - Gebedsfocus - Vrijdag 1 mei 2020 
 
PRIJS DE HEERE: We prijzen de Heer voor alle kerkgroepen en bedieningen die 
doorgaan met het vinden van creatieve en behulpzame manieren om de mensen die 
het moeilijk hebben te bereiken! Veel levens worden geraakt door de liefde van 
Jezus! 
 

 Bid voor kerkleden die in dichtbevolkte steden over de hele wereld wonen in deze 
tijd van pandemie. Bid voor bescherming en voorziening in hun behoeften. 

 
 Bid voor uithoudingsvermogen voor medische professionals over de hele wereld 

die al weken en maanden tegen deze coronaviruspandemie vechten. 
 



 Bid dat Gods volk diep in Zijn Woord zal blijven studeren, veel tijd in gebed zal 
doorbrengen, zich afkeren van hun zonden en zich voorbereiden op de spoedige 
komst van Jezus. 
 

 Vraag God om je te laten zien hoe je moet bidden in deze tijd van crisis. 
 
 

Dag 37 - Gebedsfocus - Sabbat, 2 mei 2020 
 

Geloof onder vuur 
 

"Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk 
zijn?" Jer. 32:27 

 
"God zal het geloof en de moed van degenen aan wie Hij verantwoordelijkheden in Zijn 

werk heeft toevertrouwd, tot het uiterste beproeven. Het vooruitzicht zal vaak 
ontmoedigend zijn. Hoewel God herhaaldelijk de verzekering heeft gegeven dat Hij zal 

helpen, zal het geloof toch bijna wankelen. Een “Zo zegt de Heere" moet ons vast 
vertrouwen zijn, vrij van menselijke redeneringen of schijnbare onmogelijkheden. 

Signs of the Times, 30 juni 1881, par. 15. 
 

Hartvragen: 
Aangezien we weten dat er in de toekomst nog meer beproevingen en tests in het 

verschiet liggen, hoe kunnen we een onwrikbaar geloof aankweken dat zelfs onder vuur 
sterk zal staan? Denk eens aan het verhaal van de drie vrienden van Daniël die met de 

brandende vuuroven werden gedreigd (zie Daniël 3). Wat denk je dat hen voorbereidde 
om sterk te staan op die moeilijke dag? 

 
PRIJS DE HEERE: 
In deze tijd waarin zoveel mensen thuis moeten blijven, komen er berichten binnen over 
hoe God geweldige mogelijkheden opent voor online evangelisatie en andere vormen van 
zendingswerk. Evangelist Robert Costa produceerde een aantal online evangelisatie 
bijeenkomsten en 245.000 kijkers waren online in een zeer recente online bijeenkomst. 
Evangelist John Bradshaw is net begonnen met bijeenkomsten met tienduizenden 
aanwezigen online. 
 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de gezondheidswerkers in de frontlinie die deze epidemie blijven 
bestrijden. Bid voor hun veiligheid op het gebied van gezondheid van COVID-19.  
 

 Bid dat de politieke besluitvormers weten wanneer het veilig is om landen te 
heropenen die op slot zijn. Bid voor een evenwichtige aanpak die rekening houdt 
met de veiligheid van de gezondheid van de burgers en de economie. 

 
 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 permanent gesloten hoeven te worden. 

 



 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 wanneer 
ze te maken krijgen met mensen die voor hun diensten komen. 
 

 
 
 

Dag 38 - Gebedsfocus - Zondag 3 mei 2020 
 

Van Onmogelijk naar Mogelijk 
 

"Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want 
bij God zijn alle dingen mogelijk.” Markus 10:27 

 
"Natuurlijke onmogelijkheden kunnen het werke van de Almachtige niet verhinderen."  

Wens der Eeuwen, p. 535 
 

"We hebben een God wiens oor niet gesloten is voor onze verzoeken; en als we Hem op 
Zijn Woord nemen, dan zal Hij ons geloof eren. Hij wil dat we al onze belangen verweven 

met zijn belangen, dan kan Hij ons veilig zegenen; want dan zullen we niet de eer voor 
onszelf opeisen wanneer we de zegening ontvangen, maar zullen we alle lof aan God 

geven". Review and Herald, 9 juni 1891 
 

Hartvragen: 
Vaak is ons geloof in God klein omdat we de grootsheid van onze God niet echt herkennen. 
We denken dat onze problemen zo groot zijn dat Hij ze niet kan oplossen. We vergeten dat 

we de God dienen die de hemel heeft uitgestrekt door Zijn grote kracht en dat er niets te 
moeilijk is voor Hem. Neem vandaag nog even de tijd om na te denken over de grootsheid 

van God. Schrijf kenmerken en attributen op die God alleen heeft. Vraag God bij deze 
eenvoudige bezigheid om je begrip van wie Hij werkelijk is te vergroten. 

 
PRIJS DE HEERE: 
We prijzen de Heer dat velen van Gods volk het geloof in Zijn leiding uitleven en op zoek 
zijn naar open deuren van kansen in plaats van alleen maar te focussen op deuren die 
tijdens deze pandemie misschien wel gesloten zijn. 
 
Gebedsverzoeken: 

 Bid dat de mensen aan God vragen over deze crisissituatie - "Probeert God ons iets 
te vertellen? (1 Samuël 3:10 Spreek, want Uw dienaar luistert) 
 

 Bid voor veel mensen in de armste landen die geen werk hebben en moeite hebben 
om zelfs maar basisvoedsel zoals rijst en maïsmeel te krijgen. Velen lopen het risico 
te verhongeren. 
 



 Bid voor open harten van mensen over de hele wereld - om te geven, te helpen en 
te bidden degenen die zich in een crisis bevinden. (“Wie gunnend is, die wordt 
gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen.” Spreuken 22:9. “HEERE, 
neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn 
benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij.” Psalm 86:6-7) 

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

hulpverleners om gezond te blijven. 
 
 
 
 

Dag 39 - Gebedsfocus - Maandag 4 mei 2020 
 

Hemelse macht 
 

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

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

 
" Zij moeten strijden met bovennatuurlijke machten, maar zij zijn verzekerd van 

bovennatuurlijke hulp. Alle hemelse wezens bevinden zich in dit leger. En meer dan 
engelen zijn in de gelederen. De Heilige Geest, de Vertegenwoordiger van de Aanvoerder 
van het leger des Heren, daalt neer om de strijd te leiden, Onze zwakheden kunnen vele 

zijn, onze zonden en fouten ernstig; maar de genade van God is voor allen die haar zoeken 
met een verbroken hart. De kracht van de Almachtige wordt te hulp geroepen ten gunste 

van hen die op God vertrouwen. ".  
Wens der Eeuwen, p. 352 

 

Hartvragen: 
Wenst u soms dat u het leger van engelen rondom uw huis, uw leven en uw familie 

kunt zien? Denk eens aan het verhaal van Elisa en wat er gebeurde toen God de 
ogen van zijn dienaar opende (zie 2 Koningen 6:17). Stel je voor hoe de angst 

plaatsmaakte voor geloof toen hij de strijdwagens van vuur zag. Welke andere 
verhalen in de Bijbel kun je bedenken waar God de ogen van mannen en vrouwen 

opende om engelen te zien? 
 

PRIJS DE HEERE: 
We prijzen God dat veel van Gods mensen trouw zijn in het teruggeven van hun tienden en 
offergaven en sommigen zijn zelfs van plan om meer te geven vanwege tekorten die zich 
kunnen ontwikkelen doordat veel mensen zonder werk zitten.  

 
 
 
Gebedsverzoeken: 

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



 
 Bid dat regeringsleiders samenwerken in eenheid in plaats van elkaar te 

ondermijnen om politieke voordelen te scoren. 
 

 Bid voor behandelingen en remedies die deze pandemie sneller vertragen of 
stoppen dan deskundigen voorspellen. 
 

 Bid voor onze lokale kerken om eenheid, geestelijke opwekking en een grotere 
urgentie voor de zending te hebben. We krijgen veel verzoeken uit de hele wereld 
voor deze zaken. 

 
 
 
 

 

Dag 40 - Gebedsfocus - Dinsdag 5 mei 2020 
 

Geloven zonder te zien 
 

"… zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven." Johannes 20:29 
 

"Geloof neemt God op zijn woord, met of zonder gevoel. Het geloof nu is een vaste grond 
van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. We kunnen 

onze medemensen geloven, maar het woord van God kunnen we niet vertrouwen? Als we 
naar Hem toe gaan voor wijsheid of genade, moeten we niet naar onszelf kijken om te zien 

of Hij ons een speciaal gevoel heeft gegeven als een zekerheid dat Hij Zijn woord heeft 
vervuld. Gevoel is geen criterium. Grote kwaden hebben zich voorgedaan toen christenen 

het gevoel hebben gevolgd. Hoe weet ik dat Jezus mijn gebeden verhoort? Ik weet het door 
Zijn belofte. Hij zegt dat Hij de behoeftigen zal horen als ze tot Hem roepen en ik geloof 

Zijn woord. Hij heeft nooit tegen het 'het nageslacht van Jakob’ gezegd: ‘Zoek Mij 
tevergeefs’. Als we in het licht wandelen, mogen we met heilige moed naar de troon der 
genade komen. We mogen de beloften van God met levend geloof presenteren en onze 

petities aandringen . Hoewel we zwak zijn en dwalen en onwaardig, 'helpt de Geest onze 
zwakheden'. ... Als we ons verzoek hebben gepresenteerd, moeten we niet opgeven, maar 
zeggen, zoals Jacob deed toen hij de hele nacht met de engel worstelde: 'Ik zal U niet laten 

gaan, tenzij U mij zegent', en net als hij zullen wij zegevieren. Bijbel Echo, 24 september 
1894, par. 6 

 

Hartvragen: 
Het is één ding om te geloven wanneer het wonder voor je staat, als je het met je eigen 
ogen kunt zien. Maar hoe zit het met de keren dat we de antwoorden niet zien, dat we de 
wonderen niet zien, dat we geen engelen zien en dat we Gods goedheid in ons leven niet 
zien? Zullen we dan nog steeds trouw op God vertrouwen, zelfs als we het niet begrijpen? 
Terwijl je over deze vragen nadenkt, zoek Hebreeën 11:1 op, Romeinen 8:24-25, Marcus 
9:24, Job 13:15 

 
PRIJS DE HEERE: 
Prijs de Heer dat het aantal nieuwe gevallen van COVID19 op veel plaatsen afneemt. 
 



Gebedsverzoeken: 
 Bid dat wanneer landen en economieën zich openstellen dat er geen nieuwe 

dramatische toename van het aantal infecties komt. 
 

 Bid voor de Chinese bediening in Cebu City en in heel Filippijnen en Indonesië voor 
de bescherming tegen het coronavirus en voor meer Chinezen in elk land om meer 
interesse te hebben in het zoeken naar Jezus en de waarheden van de Bijbel. 

 
 Bid dat de Chinese natie met 1,4 miljard mensen zeer open zal staan voor de 

verspreiding van het evangelie.  
 

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

 
 

 
 
 
 

Dag 41 - Gebedsfocus - Woensdag 6 mei 2020 
 

Van de Geheime Plaats 
 

"Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van 
God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; 

wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; 
neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere 

Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. "  
2 Cor. 4:7-10 

 
" De macht die de wereld in de tijd van de Hervorming deed wankelen, kwam uit de 

verborgen plaats vanwaar de gebeden tot God werden opgestuurd. Daar plaatsten Gods 
dienaren met heilige kalmte hun voeten op de rots van zijn beloften. Tijdens de strijd te 

Augsburg „liet Luther geen dag voorbijgaan zonder tenminste drie uur te bidden en hij bad 
op uren die eigenlijk het meest geschikt waren voor zijn studie. In de afzondering van zijn 
kamer hoorde men hem vaak zijn ziel voor God uitstorten, vol aanbidding, vrees en hoop, 

zoals iemand die tot een vriend spreekt!'. Hij zei: Ik weet dat u onze Vader en onze God 
bent en dat U de vervolgers van uw kinderen zult verstrooien, want U bent met ons in dit 

gevaar. Dit is Uw werk en wij zijn er op Uw bevel aan begonnen. Verdedig ons dan, o 
Vader!" Het Grote Conflict, p. 210 

 

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 nog even de tijd om na te denken over waar je je grootste vreugde 
en je grootste voldoening vindt. Denk na over Psalm 27:4 en vraag de Heer om je een hart 

te geven dat echt hongerig is om in Zijn aanwezigheid te zijn. 
 



PRIJS DE HEERE: 
Prijs God dat Adventisten en Adventistische kerken God vragen om creatieve manieren om 
hun gemeenschappen te bereiken. En dat God deze gebeden beantwoordt met vele 
creatieve benaderingen. 
 
GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor de ouderen en voor de kinderen - de meest kwetsbaren onder ons. 
 
 Bid voor kerkleden die leren om vriendschappen op te bouwen met 

moslimvluchtelingen die onlangs naar hun buurt zijn verhuisd. Bid voor wijsheid over 
hoe ze hen naar de waarheid mogen leiden. 
 

 Bid voor kerken wereldwijd om het geloof te hebben om hulpcentra te starten in 
steden bij hen in de buurt. 

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

huis kunnen gaan. 
 

 
 

Dag 42 - Gebedsfocus - Donderdag 7 mei 2020 
 

Volkomen Vrede 
 

"Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U 
vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een 

eeuwige rots."  Jesaja 26:3-4 
 

"Zij die Christus aan Zijn woord houden en hun ziel aan Zijn hoede overgeven, hun leven 
aan Zijn voorschriften, zullen vrede en rust vinden. Niets in de wereld kan hen bedroeven 

wanneer Jezus hen verheugd maakt door Zijn aanwezigheid. In volkomen berusting ligt 
volkomen rust." – Wens der Eeuwen, p. 331 

 

 Hartvragen:  
Als je onrust in je hart voelt, waar ren je dan als eerste naartoe? Wie raadpleeg je? Is het 

Jezus? Ons vertrouwen in Jezus, Onze Eeuwige Rots, kan niet gebaseerd zijn op hoe je je op 
een bepaald moment voelt. Je moet ervoor kiezen om Hem te vertrouwen, ongeacht de 

omstandigheden waarin je je bevindt. Dan kan Hij je volmaakte vrede geven. Kies je er nu 
voor om je vertrouwen in Hem te stellen? 

 
PRIJS DE HEERE:  
Door de verschillende online evangelisatiebijeenkomsten en andere digitale kerkelijke 
outreach-activiteiten hebben voormalige en missende leden weer interesse gekregen in 
God en zijn ze zelfs weer lid van de kerk geworden! 
 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor kerkleden die leren hoe ze hun hoop kunnen delen op een manier die 
relevant is voor de seculiere postmoderne mensen die in de steden van de wereld 
leven. 



 
 Bid voor arbeiders die de methode van Christus zullen gebruiken om in de 

behoeften te voorzien en de harten te bereiken van mensen die in steden over de 
hele wereld wonen.  

 
 Bid voor degenen die zich midden in 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 bang zijn of die zich alleen 
voelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


