
" Jezus aanroepen in onze grote nood!" 
Week 7 - 100 Gebedsdagen 

 

8 - 14 mei 2020 
 

"Het beste wat er is” 
Door Ron Clouzet 

 
In 2001 kwam ik bijna om het leven. De trauma-arts zei dat ik waarschijnlijk drie uur 
verwijderd was van de dood. Ik kreeg falciparum malaria toen ik evangelisatie deed met 
mijn studenten in West-Afrika en de symptomen kwamen binnen enkele dagen na mijn 
terugkeer in de Verenigde Staten aan het licht. Ik kreeg zeer hoge koorts, was uitgedroogd 
en had een geweldige hoofdpijn. Ik voelde me zo ziek dat ik dacht dat ik elk moment zou 
flauwvallen en sterven. Toen de symptomen aan het licht kwamen, was ik onderweg voor 
kerkzaken. Ik ging vroeg naar het vliegveld om mijn terugvlucht te halen en smeekte God 
me toe te staan thuis te komen op tijd voor wat er zou komen. Als ik zou sterven, had ik 
liever dat het thuis zou gebeuren. 
 
Mijn vrouw heeft me met spoed naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gebracht. 
Tegen die tijd had ik hallucinaties en kon ik het water nauwelijks binnen houden zonder 
over te geven. Ik viel flauw kort nadat ik naar de spoedgevallendienst was gereden. Weer 
bij bewustzijn, herinner ik me het leven als in slow motion. Elke minuut leek een uur en 
elk uur een dag. Ik herinner me dat mijn vrouw Lisa onze kinderen overbracht naar het 
ziekenhuis, ze waren toen nog maar 14, 12 en 10 jaar oud, en ik zag ze stilletjes huilen. Ik 
herinner me dat verpleegsters en anderen naar mij de malariapatiënt kwamen kijken, 
omdat de ziekte zo zeldzaam is in de Verenigde Staten. 
 
Het was me duidelijk dat ik stervende was. Later leerde ik dat dit type malaria het meest 
kwaadaardig is. Het is heel waarschijnlijk dat je eraan overlijdt, maar als je het overleeft, 
zul je geen terugkerende symptomen hebben, tenzij je weer geïnfecteerd raakt. Veel 
mensen begonnen te bidden. Mijn vrouw en onze kinderen baden. Mijn ouders en andere 
familieleden baden. Onze collega's van de Southern Adventist University waar ik doceerde 
baden. Mijn studenten baden. Mijn vrienden uit vele delen van de wereld baden. En 
ontelbare predikanten in het hele land baden. Ik heb berekend dat er in die tijd misschien 
wel 2000 mensen voor me gebeden hebben. 
 
Maar het was niet makkelijk om het te overleven. Het juiste medicijn was niet beschikbaar. 
Bevriende artsen begonnen druk uit te oefenen op de artsen in het ziekenhuis om snel te 
handelen voordat het te laat was. Uiteindelijk werd kinine gevonden in Atlanta en ze 
waren in staat om wat te krijgen. Kinine is een oud medicijn dat wordt gebruikt om 
malaria en andere zeer vervelende ziekten te behandelen, maar dat vandaag de dag zelden 
wordt gebruikt. Het is vrij giftig en kan ernstige bijwerkingen hebben. Maar het werkt 
goed tegen malaria. Achtenveertig uur nadat ik in het ziekenhuis was opgenomen kreeg ik 
kinine, maar het leverde niet het verwachte wonder op. Een dag later, op een sabbat, was 
ik net zo ziek als daarvoor. 
 
In mijn afgetakelde, ziekelijke staat, heb ik ook gebeden. Maar mijn gebed was meer 
dankbaarheid dan een verzoek. Ik had mijn leven in Gods handen gegeven en was bereid 
om afscheid te nemen als het mijn tijd was om te gaan. Mijn enige spijt, waarvoor ik ook 



bad, was dat ik mijn vrouw met drie jonge kinderen achterliet en de kinderen zonder 
vader achterliet. Maar ook dat was in Gods handen. Ik had er vrede mee dat alles goed zou 
komen. 
 
Op de sabbatmiddag kwamen enkele collega's van de universiteit en mijn predikant. Ze 
hadden een zalfdienst en baden weer voor mij volgens Jakobus 5:13-15: Is iemand onder u 
in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand onder u 
ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem 
bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke 
behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 
vergeven worden. Die nacht bleef Lisa de hele nacht bij mij. Ze was oprecht bang dat het 
mijn laatste nacht zou zijn. 
 
Om 5 uur 's morgens kwam een verpleegster bloed afnemen zoals ze elke ochtend deden. 
Vier uur later kwam de specialist naar mijn kamer. Voor het eerst kon ik rechtop zitten. Hij 
vertelde me dat ze geen spoor van malaria in mijn systeem konden vinden. Op de een of 
andere manier was het allemaal weg. Hij was verbaasd dat het medicijn zo goed werkte en 
zo snel. Maar ik wist dat er nog een andere reden was waarom ik malariavrij was. Het 
waren de gebeden van mijn geliefden en de gebeden van de heiligen. God stemde er 
genadig mee in om mij te genezen, geloof ik, simpelweg omdat Zijn volk het Hem vroeg.  
 
"Dezelfde barmhartige Heiland leeft vandaag nog en is nog even bereid naar het gebed van 
de gelovige te luisteren als toen Hij persoonlijk onder de mensen was… Het is een 
onderdeel van Gods plan om zijn kinderen in antwoord op hun gebed datgene te schenken 
wat Hij ze niet zou hebben gegeven als ze er niet om hadden gevraagd.". (Het Grote 
Conflict, p. 525) Jezus hoefde mij niet te genezen. Hij was me niets verschuldigd. Ik was 
Hem alles verschuldigd, en dat ben ik nog steeds. Maar Hij deed het toch. 
 
Niet elk levensbedreigend geval eindigt op dezelfde manier. Maar de God die geneest is 
dezelfde, hoe dan ook. Hij is te vertrouwen. Hij kan hoe dan ook worden bedankt, want in 
geen geval zal Hij onze gebeden verhoren op een manier die schadelijk zou zijn voor onze 
ziel. Wat we van Hem ontvangen is het beste wat er te krijgen is. 
 
Ron E. M. Clouzet, DMin, is de Ministerial Secretary van de Noord-Azië-Pacifische divisie. Ron 
is ook de auteur van het boek "Adventism's Greatest Need": The Outpouring of the Holy 
Spirit." 
 
HARTVRAGEN: Gelooft u dat God allerlei ziekten kan genezen waaronder en vooral de 
besmetting van de zonde? Is je leven goed met God vandaag de dag? Heb je op dit moment 
vrede met Hem? 

  
HART CHALLENGE: Ziekte maakt deel uit van deze gebroken wereld. Niemand is er veilig 
voor. Maar we hebben een keuze hoe we ermee omgaan. We kunnen ons vastklampen aan 
Jezus in tijden van de meest dringende nood, biddend voor geestelijke en lichamelijke 
genezing en we kunnen er zeker van zijn dat wat de uitkomst van de ziekte ook zal zijn, 
zolang we naar Hem kijken, we in vrede kunnen zijn. Het hebben van een sterk geloof in 
tijden van ziekte begint met het uitoefenen van geloof in tijden van gezondheid. Zult u er 
vandaag voor kiezen om vertrouwen in Hem te hebben? Bent u bereid om te accepteren, 
zelfs de dood, wetende dat uiteindelijk alle ziekten zullen worden genezen op de ochtend 
van de opstanding voor degenen die geloven? 



 
"Onze Heer Jezus Christus kwam naar deze wereld  als de onvermoeide  dienaar van ’s 

mensen noden. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij 
gedragen, opdat Hij in elke noden van de mensheid zou voorzien. De last van ziekte,  ellende 
en zonde kwam Hij wegnemen. Het was Zijn zending om de mens volledig herstel te brengen; 
Hij kwam om hem gezondheid, vrede en volmaaktheid van karakter te geven. " – De weg tot 

gezondheid, p. 13 
 

Verdieping: Aanvullend leesmateriaal voor deze week 
 Ellen White, De Weg tot Gezondheid, hoofdstuk 16, "Gebeden voor de Zieken" 
 Ron Clouzet, "Adventism's Greatest Need": The Outpouring of the Holy Spirit" 

 
 

Dag 43 - Gebedsfocus - Vrijdag 8 mei 2020 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Brittney en Vanessa B.: "Onze kerk begon elke avond online te ontmoeten voor 
gebed. Dit heeft iedereen dichter bij elkaar gebracht omdat we elkaar dagelijks 
zien. Zo'n zegen! ” 

 Mico F.: "Deze situatie heeft ons helpen realiseren dat de kerk geen structuur is, 
maar mensen!" 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor kerken die leden hebben verloren door COVID-19. 
 Bid voor leden die worstelen met verschillende gezondheidskwesties zoals kanker, 

auto-immuunziekten, depressie en andere zaken. 
 Bid voor voormalige adventisten die de kerk hebben verlaten. Bid voor de mensen 

in hun invloedssfeer die daardoor misschien van God zijn weggeleid.  
 Bid voor nieuwe leden die zich bij de kerk hebben aangesloten door middel van 

verschillende Total Member Involvement evangelisatiecampagnes in de afgelopen 
jaren. 
 

 

Dag 44 - Gebedsfocus - Sabbat, 9 mei 2020 
 

Jezus te kennen 
 

"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 
Die U gezonden hebt." - Johannes 17:3 

 
"Christus kwam om God aan de wereld te openbaren als een God van liefde, vol van 
barmhartigheid, tederheid en medeleven. De dikke duisternis waarmee Satan had 

geprobeerd de troon van de Godheid te omhullen, werd door de Verlosser van de wereld 
weggevaagd en de Vader werd opnieuw aan de mensen geopenbaard als het licht van het 

leven. "” – 5T 738.4 
 
 
 
 



HARTVRAGEN: 
Het eeuwige leven gaat niet alleen over het eeuwige leven, maar het eeuwige leven is de 
voortdurende verdieping van je liefdesrelatie met God. Ken je vooral feiten over Jezus, of 
ken je Hem persoonlijk als je Redder en Vriend? Waarom begin je vandaag niet met de 
eeuwigheid door Jezus te vragen zich op een dieper niveau aan je te openbaren, terwijl je 
tijd doorbrengt in het gebed, de Bijbel en in het delen van Zijn liefde en waarheid met 
anderen? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Thierry T.: "Ik deel de '100 Gebedsdagen' met 90 van mijn vrienden. Ik heb ook het 
boek Het Grote Conflict' kunnen delen met veel van mijn contacten. Een niet-
Adventist vroeg me om de profetieën van Daniël en de Openbaring met hem te 
bestuderen". 

 Gloria D.: "God heeft ons gezegend om ondanks deze pandemie ons 
voedseldistributieprogramma te kunnen uitvoeren." 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor leden over de hele wereld die Outreach Centers starten of runnen in de 
steden. 

 Bid voor de mensen op de Fiji en Vanuatu eilanden die getroffen zijn door de meest 
recente cycloon. 

 Bid voor onze onderwijsinstellingen over de hele wereld. Bid dat ze in staat zijn om 
manieren te vinden om christelijk onderwijs te geven door middel van online 
lessen en andere methoden. Bid dat ze in staat zullen zijn om een positieve 
spirituele invloed te blijven uitoefenen op de studenten en dat ze financieel stabiel 
kunnen blijven. 
 

 

Dag 45 - Gebedsfocus - Zondag 10 mei 2020 
 

De bediening van Jezus 
 

"Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de 
Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester 

Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde 
wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot 

de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen 
te worden op het juiste tijdstip. " - Hebreeën 4:14-16 

 
"De Zoon van God ... is Zijn belofte nagekomen en is naar de hemel gegaan om de regering 
van de hemelse schare op Zich te nemen. Hij heeft een fase van Zijn Priesterschap vervuld 

door aan het kruis te sterven voor het gevallen ras. Hij vervult nu een andere fase door vóór 
de Vader te pleiten voor de zaak van de berouwvolle, gelovige zondaar en de offers van Zijn 

volk aan God te presenteren. Door de menselijke natuur te nemen en in die aard de 
verzoekingen van de vijand te overwinnen en de goddelijke volmaaktheid te hebben is het 
oordeel van de wereld aan Hem opgedragen. De zaak van ieder mens zal ter beoordeling 
voor Hem worden gebracht. Hij zal een oordeel vellen, dat aan ieder mens wordt gegeven 

naar zijn werken. "- Manuscript 42, 1901 
 



HARTVRAGEN: 
Jezus werd mens, stierf en herrees en staat nu in het hemelse Heiligdom als 
Vertegenwoordiger van allen die hun leven aan Hem hebben overgegeven. Als je bidt, 
luistert Hij. Wanneer je vergeving van zonden en overwinning zoekt, hoort Hij je en zal Hij 
onmiddellijk de kracht leveren die nodig is om te overwinnen. 
Hebt je terwijl we in het licht van het oordeel leven, Jezus, de barmhartige Hogepriester, 
tot je Voorspraak gemaakt (1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u 
niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 
Christus, de Rechtvaardige.)? Heb je je toevlucht gezocht tot Zijn gerechtigheid? Laat Hem 
je niet alleen met Zijn gerechtigheid bedekken, maar ook met Zijn gerechtigheid vullen 
door de werken te doen die Hij voor jou bereid heeft (Efeziërs 2:10 Want wij zijn Zijn 
maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid 
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.)? 
 
PRAISE REPORT: 

 Sheril M.: "Ik dank God! De '100 Gebedsdagen' hebben mijn geloof in deze moeilijke 
tijd versterkt." 

 Rose S.: "Door deze pandemie is onze ‘Kracht van Gebed Chatgroep' levendiger 
geworden, omdat we meer tijd hebben om samen te bidden, 5-6 keer per dag! 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de daklozen in alle regio's van de wereld die afhankelijk zijn van anderen 
voor hulp, maar die nu wanhopig in nood zijn als gevolg van lockdowns. 

 Bid voor oudere leden die niet in staat zijn om contact te maken met hun familie 
tijdens deze crisis. Bid voor degenen die worstelen met dementie en die in deze tijd 
erg in de war zijn. 

 Bid voor huwelijken die momenteel onder extra druk staan. Bid dat worstelende 
echtparen genezing, hulp en nederigheid zullen vinden wanneer ze zich op Jezus 
richten. 

 
 

Dag 46 - Gebedsfocus - Maandag 11 mei 2020 
 

De liefde van Jezus 
 

"Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde." - 
 Johannes 15:9 

 
"Ik zal, als ik gered word in het koninkrijk van God, voortdurend nieuwe diepten in het 

Heilsplan ontdekken. Alle verloste heiligen zullen als nooit tevoren de liefde van de Vader en 
de Zoon zien en waarderen en er zullen lofzangen uit onsterfelijke tongen voortkomen. Hij 
heeft ons liefgehad, Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven. Met verheerlijkte lichamen, met 
vergrote capaciteiten, met zuivere harten, met onbezoedelde lippen, zullen we de rijkdom 

van de verlossende liefde bezingen". - Brief 27, 1890 

 
HARTVRAGEN: 
God is liefde. Hij is de Oorsprong van de liefde. Er kan geen zuiverder liefde zijn dan de 
liefde in de Godheid. Als Jezus net zoveel van ons houdt als de Vader van Jezus houdt, wat 



kan er dan aantrekkelijker zijn dan in volledige harmonie met Hem te zijn? De liefde van 
Jezus is zonder vergelijking! 
Zijn er op dit moment dingen in je leven waar je meer van houdt dan van Jezus? Is er iets 
dat de genegenheid van je hart heeft geboeid? 
Vraag Jezus om indruk op je te maken met de volmaakte liefde waarmee je door Hem 
geliefd bent. Waarom kies je er vandaag niet voor om deze liefde in je hart te aanvaarden 
en er de hoogste motivatie voor je geloofswandel van te maken? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Sommige landen en sommige staten in de VS zijn begonnen met het heropenen van 
bedrijven (met beperkingen). 

 Het aantal gevallen van Covid-19 en het aantal sterfgevallen is iets lager dan eerder 
voorspeld. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor verschillende bouwprojecten zoals kerken en scholen over de hele wereld. 
 Bid voor voortdurende offergaven en trouw in het afdragen van tienden en 

offerandes. 
 Bid voor de eilanden Saint Vincent en de Grenadines die te maken hebben met een 

van de ergste droogtes bovenop de pandemie. Bid voor de regen en Gods zegen op 
de missie van de plaatselijke kerken. 

 Bid voor leden die geplaagd worden door angst tijdens deze crisis.  
 Bid voor onderscheidingsvermogen in het begrijpen van het verschil tussen het 

naleven van sanitaire maatregelen die door de overheid worden aanbevolen en het 
afdwingen van valse aanbidding. 

 
 
 
 
 
 
 

Dag 47 - Gebedsfocus - Dinsdag 12 mei 2020 
 

Het geloof van Jezus 
 

"Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God 
en het geloof in Jezus in acht nemen." - Openbaring 14:12 

 
 "Geloof in het vermogen van Christus om ons volstrekt, volledig en volkomen te redden is het 

geloof van Jezus." - 3SM 172,3 
 

HARTVRAGEN: 
We leven in de laatste dagen. Nu is de tijd, meer dan ooit, waarin het grootste vertrouwen 
in Gods vermogen om ons te behouden tot het einde nodig is! Jezus heeft voor jou voorzien 
in Zijn leven, dood, opstanding en Zijn Woord met Zijn beloften en aanwijzingen. Hij heeft 
Zichzelf gecommitteerd aan de taak om jou te redden. Verbazingwekkend, is het niet? 
Wil je dit echt geloven en deze realiteit met zijn transformerende gevolgen in je leven 
accepteren? Wil je dat Jezus je kleine, zwakke geloof aanneemt en transformeert in een 



onwankelbaar geloof? Waarom vraag je Hem niet om dit werk in jou te doen, terwijl je dag 
na dag Zijn wil volgt? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Het is bemoedigend om te horen hoeveel van onze kerken, predikanten, 
ouderlingen en andere leden creatief zijn en regelmatig momenten van aanbidding, 
gemeenschap en gebed voor hun lokale leden online plaatsen. Dit zal een groot 
zegen zijn voor de kerk voor de komende tijd. Het brengt ons ertoe om op nieuwe 
en positieve manieren te denken hoe we de mensen om ons heen kunnen bereiken 
die Jezus nodig hebben. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor verschillende missieprojecten en evangelisatie-inspanningen in Noord-
Sulawesi, Indonesië. 

 Bid voor Adventistische studenten in Caïro, Egypte die worstelen met de 
mogelijkheid om voedseldonaties van leden te ontvangen als gevolg van bepaalde 
lokale beperkingen. 

 Bid voor de dappere leden in het noordwesten van Nigeria die het evangelie 
hooghouden ondanks de gevaren die komen van terroristische groeperingen, 
bandieten en criminelen die zeer actief zijn in dat gebied. 

 Bid voor studenten in de Filippijnen die problemen hebben met de lessen op de 
sabbat als gevolg van nieuwe schema's tijdens de pandemie. 

 
 

Dag 48 - Gebedsfocus - Woensdag 13 mei 2020 
 

De aanwezigheid van Jezus 
 

"Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de 
Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden." - 

Johannes 16:7 
"En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen." - Mattheüs 28:20 

 
"Voortaan zou de Geest van Christus voortdurend wonen in de harten van Zijn kinderen. 

Hun band met Hem was nog nauwer als in de tijd, dat Hij in eigen persoon bij hen was. Het 
licht en de liefde en de kracht van de Christus, Die in hen woonde, straalde door hen heen, 

zodat de mensen, die hen zagen, zich verwonderden en ‘zij herkenden hen, dat zij met 
Jezus geweest waren’.” Handelingen 4:13. - De Weg naar Christus, p. 19 

 
HARTVRAGEN: 
Heb je ooit willen leven in de tijd dat Jezus op aarde was? Om met Hem te wandelen en te 
praten? Het krachtige doel van het evangelie is om je iets nog beters te geven! Jezus wil 
binnenin je leven, zodat je net als Hem wordt door de transformerende bediening van de 
Heilige Geest. Heb je Jezus gevraagd om je te dopen met de Heilige Geest, zodat Zijn 
aanwezigheid in je wordt gevoeld en gezien? Jezus vertelde ons dat we dagelijks om de 
gave van Zijn Geest moesten vragen (Lucas 11:13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus 
goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan 
hen die tot Hem bidden?). Waarom nodig je Christus niet uit om nu in je te wonen door zijn 
Geest? 



 
PRIJS DE HEERE: 

 Zoveel mensen om ons heen zijn open en ontvankelijk voor ons getuigenis en 
begrip van de Schrift vanwege deze crisis. Loof God, Hij redt velen voor een 
eeuwigheid met Hem tijdens deze pest! 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor individuen die te maken hebben met demonische onderdrukking en 
bezetenheid. Bid dat ze worden bevrijd van de macht van Satan. Bid voor hun 
gezinnen, vooral voor kinderen waarvan de ouders getroffen zijn. 

 Bid voor de duizenden nieuwe groepen en kerken die over de hele wereld zijn 
geplant om ondanks de huidige crisis sterk en levendig te blijven. 

 Bid voor predikanten en kerkleiders in landen met een zeer slechte 
gezondheidszorg.  

 Bid voor Adventist radiostations over de hele wereld, om de onbereikbaren te 
bereiken. 
 

 

Dag 49 - Gebedsfocus - Donderdag 14 mei 2020 
 

Het mededogen van Jezus 
 

"De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. " - Psalm 116:5 
 

"Zij die bij Jezus kwamen voelden in Zijn tegenwoordigheid dat er zelfs voor hen ontkoming 
was uit de put van de zonde. De Farizeeën koesterden alleen maar smaad en veroordeling 

voor hen, maar Christus heette hen welkom als kinderen van God, weliswaar vervreemd van 
de troon van de Vader, maar niet door het Vaderhart vergeten. Juist hun ellende en zonde 

maakte hen des te meer de voorwerpen van Zijn medelijden. Hoe verder zij van Hem 
afgedwaald waren, des te ernstiger was het verlangen en des te groter het offer om hen te 

redden.". – Lessen uit het leven van alle dag, p. 186 
 
HARTVRAGEN: 
Gods genade voor ons is een direct resultaat van Zijn grote medeleven met allen die lijden 
onder de zonde en de gevolgen daarvan. Realiserende Zijn medeleven met jou, zoals 
geopenbaard in Jezus, wat belemmert je om naar Hem toe te komen, zoals je bent, en de 
donkerste hoeken van je leven aan Hem over te geven, vandaag nog? Jezus begrijpt je 
lasten, je strijd en je verleidingen. Hij is meer dan bereid om je te helpen, te genezen, te 
vergeven, te verheffen en te versterken. Laat je Zijn liefde, genade en mededogen alle 
weerstand of onverschilligheid die je misschien vandaag ten opzichte van Hem zou 
kunnen voelen, smelten? 
 
PRIJD DE HEER: 

 Veel Adventisten en andere christenen beseffen dat we te comfortabel zijn 
geworden en dat we onze kerken te menselijk beheren. We hadden een wake-up 
call nodig om ons te helpen het leven van geloof, gebed en wonderen te leven zoals 
de vroege kerk deed in Handelingen. In die tijd hadden de gelovigen geen financiën, 
diploma’s, gebouwen of instellingen, maar door de beproevingen en zelfs 
vervolging en door de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest veranderden 



ze de wereld en brachten ze het evangelie in slechts een paar jaar tijd naar de hele 
wereld. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de kerken in Jamaica. Bid voor de leden die in financiële moeilijkheden 
verkeren en voor het personeel en de patiënten van het Andrews Memorial 
ziekenhuis tijdens deze crisis. 

 Bid voor kerkleden en familieleden die worstelen met verslavingen aan 
pornografie, alcohol, suiker, films, muziek en andere stoffen en gedragingen. Bid 
voor hen om de overwinning in Christus te behalen. 

 Bid voor de Windhoek South Church in Namibië die al tien jaar probeert 
toestemming te krijgen om grond te kopen voor de bouw van een kerk voor hen om 
elkaar te ontmoeten. 

 Bid voor de adventistenbakkerij in Gränna, Zweden om de vele mensen in hun stad 
te kunnen bereiken met het evangelie. 

 
 


