
"Jezus aanroepen in onze grote nood!" 
Week 8 - 100 Gebedsdagen 

 

 
15 - 21 mei 2020 

 

"Getransformeerd door Gods liefde"  
Door Derek Morris 

 
"… Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." - 

Jeremiah 31:3 
 
Mary Ann Roberts groeide op in een christelijk huis, maar als jongere heeft ze zich nooit 
persoonlijk verbonden aan Jezus als haar Verlosser en Heer. Na haar studie is ze getrouwd, 
haar man is bij het leger gegaan en ze zijn naar Europa verhuisd. Daar liet Mary Ann alle 
banden met de kerk varen en werd ze naar haar eigen woorden ‘een feestbeest’. 
 
In 1983 bereikte ze een dieptepunt. Tijdens een weekend lang comazuipen werd ze zo 
dronken en ziek dat ze niet meer in staat was om een familiereünie bij te wonen. Toen 
besloot Mary Ann om God terug te vragen in haar leven. Het levendige beeld dat haar op 
dat dieptepunt van haar leven te binnen schoot, was dat ze een liefhebbende Vader 
tegenkwam die de weg af liep om Zijn verloren kind te ontmoeten. Mary Ann wist dat ze 
dat kind was. 
 
In het besef dat ze een aantal radicale veranderingen in haar levensstijl moest doorvoeren, 
schreef ze naar een christelijke dominee en vertelde hem over haar toewijding om een 
volgeling van Jezus te worden. De vrouw van die dominee begreep hoe moeilijk de 
overgang zou zijn en steunde Mary Ann door haar een jaar lang elke ochtend te bellen om 
met haar te bidden. 
 
Hoewel Mary Ann naar een christelijke kerk ging en God een vitaal deel van haar leven 
werd, voelde ze dat er nog steeds iets miste - dat God iets speciaals voor haar in petto had 
dat ze nog niet had ontdekt. Ze wenste altijd dat ze haar opleiding had voortgezet en 
besloot terug naar school te gaan. Misschien zou het de leegte in haar hart opvullen. Ze 
schreef zich in en werd toegelaten tot een wetenschappelijke opleiding en behaalde 
uiteindelijk doctorsgraad in de neurowetenschappen. Maar op de een of andere manier 
leek het leven nog steeds incompleet. 
 
In de zomer van 2001 woonde Mary Ann een campmeeting bij in North Carolina. Ze was 
vooral geïnteresseerd in het socialiseren met vrienden, dus zat ze achterin de zaal. Tijdens 
een van de bijeenkomsten hoorde ze hoe een christelijke evangelist geïnteresseerden in 
een zendingsproject in Kenia uitnodigde om hem na de dienst te ontmoeten.  
 
"Gewoonlijk vind ik het leuk om te piekeren voordat ik iets doe," herinnert Mary Ann zich, 
"maar het was alsof iemand voor me stond en direct naar me wees." Aan het eind van de 
bijeenkomst liep ze naar de voorkant van het auditorium in de diepe overtuiging dat God 
haar riep om deel te nemen aan het zendingsproject in Kenia. Na een gesprek met Mary 
Ann nodigde de evangelist haar uit om een reeks bijeenkomsten te houden in de 



primitieve gemeenschap van Rongo, Kenia. Mary Ann was geen publieke spreker. Ze had 
geen homiletiektraining en absoluut geen ervaring in frontlinie zendingswerk. Het was 
nooit bij haar opgekomen dat God haar zou vragen om spreker te worden. Maar ze stond 
die dag open voor de werking van de Heilige Geest en begon in haar eigen woorden een 
zeer radicaal gebed te bidden: "Heer, ik geef U toestemming om mij in Uw oogst te gooien." 
 
Een paar maanden later is Mary Ann is naar Kenia gereisd om te doen wat God haar had 
opgedragen. Hoewel ze doodsbang was, voelde ze elke avond als ze opstond om te 
spreken, dat God door haar heen sprak tot de menigte die zich op het dorpsplein 
verzamelde. Aan het einde van haar bijeenkomsten beleden meer dan 500 mensen hun 
liefde voor Jezus in de doop. Zoals u zich kunt voorstellen was Maria Ann vervuld van 
vreugde-radicale vreugde! En die vreugde is niet verdwenen. Maria Ann is blijven spreken, 
Gods liefde delen en Zijn leiding volgen. Ze vond haar roeping toen ze God toestemming 
gaf om haar te gebruiken in Zijn oogst. 
 
Wil je God toestemming geven om je te gebruiken in Zijn oogst? Het ziet er misschien niet 
meer zo uit als drie maanden geleden, voordat de COVID-19-crisis toesloeg. Maar er is nog 
veel te doen en veel zielen wachten om het goede nieuws te horen! Bid en vraag Hem wat 
Hij wil dat je doet! 
 
Derek Morris is voorzitter van Hope Channel International. Voor meer inspiratie zoals deze, 
moedigen wij je aan om ons boek van de week te lezen getiteld: The Radical Prayer waaruit 
de wijding van deze week is overgenomen.  
 
HARTVRAGEN: Hoe zit het met ons leven vandaag? Hebben we God toestemming gegeven 
om ons te gebruiken in Zijn oogst? Als we ons ver van God verwijderd voelen, laten we dan 
niet vergeten dat Hij met open armen van liefde op ons wacht om ons tot Hem te wenden. 
Hij wil ons niet alleen thuis verwelkomen, maar Hij heeft ook een speciale plaats van 
dienstbaarheid voor ieder van ons. Zullen we ons hart openen voor Zijn roeping? 
 
HART CHALLENGE: Kijk om je heen voor de verschillende manieren waarop God je Zijn liefde 
laat zien. Misschien zie je Zijn liefde door anderen, door de natuur of op een andere manier. 
Als je Zijn liefde op een unieke manier ontdekt, schrijf het dan op en deel het dan deze week 
met twee mensen, terwijl je Johannes 15:12 claimt “Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, 
zoals Ik u liefgehad heb.” Maak er een gewoonte van om te zoeken naar Gods liefde en naar 
unieke manieren waarop je Zijn liefde met anderen kunt delen. 
 
"De Vader heeft ons lief, niet vanwege die grote verzoeningspoging, maar Hij zorgde voor die 

verzoening, omdat Hij van ons houdt. Via Christus kon Hij Zijn oneindige liefde over een 
gevallen wereld uitgieten. „God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende" 2 

Korintiërs 5:19. … Zo'n  liefde  is  onvergelijkbaar;  kinderen  van  de  hemelse  Koning!  Wat  
een  belofte! Het  thema  voor  de  diepste  meditatie!  De  onzegbare  liefde  van  God  voor  

een wereld,  die  Hem  niet  liefhad!" – De weg naar Christus, p. 13, 15 
 

Verdieping - Aanvullend Leesmateriaal voor deze week: 
 Ellen White, De weg naar Christus, hoofdstuk 1, "God houdt van de mensen"  
 Derek J. Morris, Het Radicale Gebed  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dag 50 - Gebedsfocus - Vrijdag 15 mei 2020 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Elizabeth W.: "Ik prijs God voor zijn genezende kracht! ” 
 Lid in het Verenigd Koninkrijk: "Prijs God voor het verhoren van ons gebed en het 

op wonderbaarlijke wijze bieden van voedsel en financiële hulp op het juiste 
moment. Ook voor het genezen van mijn rugklachten! ” 

 Wetenschappers werken ijverig aan het vinden van een vaccin en remedies die 
helpen om het virus te vertragen. Er is veel vooruitgang geboekt en er is hoop! 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor een gewillig hart om door God gebruikt te worden waar en wanneer Hij 
maar roept. 

 Bid dat alle online evangelisatie en digitale kerkelijke activiteiten zullen worden 
benut en zeer gezegend zullen zijn. 

 Bid voor jonge mensen die op het punt staan om te kiezen voor een leven met of 
zonder Christus. Bid dat ze de liefde en de waarheid van Jezus zullen ervaren en Hem 
met plezier hun hele leven zullen dienen. 

 Bid voor de vele kerkgroepen over de hele wereld die geen gebouw hebben om 
elkaar te ontmoeten en die op zoek zijn naar een stuk grond. Bid ook dat God alle 
leden wakker schudt om deel te nemen aan de activiteiten van de kerk. 

 
 
 

Dag 51 - Gebedsfocus - Sabbat, 16 mei 2020 
 

Gods verbintenis 
 

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

 
"Zodra de er zonde was, was er een Verlosser. Christus wist dat Hij zou moeten lijden, maar 
toch werd Hij de plaatsvervanger van de mens. Zodra Adam zondigde presenteerde de Zoon 

van God Zich als borg voor het menselijk ras. "In Heavenly Places, 13.2 
 
HARTVRAAG: 
Toen Adam en Eva zondigden was het God die, ondanks dat Hij door hen verworpen was 
en ondanks dat zij tegen Hem gezondigd hadden, de eerste stap naar de mensheid zette. 
Hij kwam met een houding van genade, vergeving en met de belofte dat Jezus de slang 
Satan zal verpletteren (Genesis 3:15 “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de 
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het 
de hiel vermorzelen.”) en het Offer voor hun verlossing zal worden. Christus loopt nog 
steeds naar je toe met dezelfde houding. Hij is toegewijd aan jou en je verlossing. Wil je 



vandaag in Zijn liefdevolle armen rennen en Zijn reinigend bloed en Zijn gerechtigheid 
aanvaarden? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Dr. Hammel (arts in Berrien Springs) is genezen van Covid-19 na veel voorspraak 
van de geloofsgemeenschap. 

 De kerk in China bloeit ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 en het 
communisme. Honderdduizenden zijn online verbonden om te aanbidden. 

 
 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor God om je ogen te openen voor Zijn eindeloze liefde voor jou. Vraag Hem 
om je elke dag meer van Zijn liefdevolle karakter te laten zien. 

 Bid voor kerkleiders en leden in Indonesië waar sommigen zijn besmet met Covid-
19 en zijn overleden. 

 Bid voor Papoea-Nieuw-Guinea omdat het land niet voldoende is toegerust om een 
massale uitbraak van Covid-19 aan te kunnen. 
 
 

 

Dag 52 - Gebedsfocus - Zondag 17 mei 2020 
 

Toewijding aan Jezus 
 

"Aäron sprak al de woorden die de HEERE tot Mozes gesproken had, en deed de tekenen 
voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden dat de HEERE naar de 

Israëlieten omgezien had en dat Hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen 
zij zich neer.  “- Exodus 4:30-31 

 
"Veel mensen stellen de vraag: “Hoe kan ik mijzelf aan God overgeven?” U wilt uzelf aan 
Hem geven, maar u hebt niet genoeg innerlijke kracht; u bent slaaf van uw twijfel en u 

kunt niet loskomen van de gewoonten van uw zondige levenswijze. Uw beloften en 
besluiten zijn als los zand. U kunt uw gedachten, uw neigingen en uw gevoelens niet in 

toom houden. U kent uw verbroken beloften en niet nagekomen toezeggingen en daardoor 
is uw vertrouwen in uw oprechtheid verzwakt en hebt u het gevoel dat God u niet kan 
aanvaarden. U behoeft echter niet te wanhopen. U moet oog krijgen voor de wilskracht 
waarover u beschikt. Dit is de stuwende kracht in de mens, de kracht om besluiten te 

nemen, om te kiezen. Alles hangt af van het juiste gebruik van de wil. God heeft de mens de 
mogelijkheid gegeven om te kiezen. Die mogelijkheid moet de mens gebruiken. U kunt uw 

hart niet veranderen. U kunt niet uit uzelf uw gevoelens aan God wijden. Maar u kunt 
kiezen om Hem te dienen. U kunt uw wil aan Hem geven. Hij zal dan het willen en het 
volbrengen in u bewerkstelligen naar Zijn welbehagen. Zo komt u geheel binnen de 

invloedssfeer van de Geest van Christus. Uw gevoelens zullen op Hem gericht zijn en uw 
gedachten zullen met Hem in overeenstemming zijn. ” 

 - Schreden naar Christus, 21 
 
HARTVRAGEN: 
Toen het volk van Israël geconfronteerd werd met de realiteit van Gods liefdevolle belofte 
van verlossing uit de slavernij was hun reactie er een van overgave, toewijding en 



aanbidding. Als je Gods ongelofelijke liefde voor jou in gedachten neemt, zal je er dan 
vandaag voor kiezen om met dezelfde houding op Hem te reageren? Zul je Hem je wil geven, 
je leven, je hart? God is goed. Hij wil helpen en genezen. Het proces kan soms pijn doen, 
maar het is het waard. Waarom laat je de wereld niet los, geef je over en verbind je leven en 
wil aan God vandaag en aanbid Hem? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 De Covid-19 maatregelen hebben geleid tot een toename van de belangstelling voor 
het evangelie in het Midden-Oosten. Verschillende personen hebben zich, terwijl ze 
anoniem blijven, online met de kerk verbonden. 

 Er vinden massale gebedsbewegingen plaats in de Inter-Amerikaanse Divisie.  
 
 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor literatuurevangelisten over de hele wereld die financieel worden getroffen 
door de pandemie. Bid voor manieren waarop onze literatuur zich in deze tijd nog 
kan verspreiden en voor velen om gezegend te worden door ze te lezen. 

 Bid voor de trouwe leden die op dit moment in voedselbanken dienen. Bid dat ze 
beschermd zijn tegen het virus terwijl ze deze dienst van liefde voor hun 
gemeenschap doen. 

 Bid voor leken, bijbelwerkers en evangelisten die afhankelijk zijn van de landbouw 
en andere zelfvoorzienende maatregelen om zichzelf en hun gezinnen te 
onderhouden. Bid voor hen die leven en dienen in regio's die getroffen zijn door 
zware droogte. 

 
 
 

Dag 53 - Gebedsfocus - Maandag 18 mei 2020 
 

Toewijding aan vrienden 
 

"Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer 
toegewijd is dan een broer. - "Spreuken 18:24 

 
"Jonathan, door geboorte de erfgenaam van de troon, wist nochtans dat hij door Goddelijke 
beschikking opzij was geschoven; maar voor zijn mededinger was hij de beste en trouwste 
vriend, want met gevaar van zijn eigen leven beschermde hij dat van David. … zo wordt de 

naam van Jonathan als een schat in de hemel bewaard, terwijl deze op aarde getuigt van het 
bestaan en de kracht van een onbaatzuchtige liefde. " - Karaktervorming, 157 

 
HARTVRAGEN: 
Jonathan en David's vriendschap had een spirituele kwaliteit en diepgang die zelden meer 
wordt gezien. Hun vriendschap was gebaseerd op een heilig verbond van wederzijdse 
geestelijke steun en toewijding. Heb je spirituele vrienden? Ben je een spirituele vriend van 
iemand anders? Waarom kies je er niet voor om je in te zetten voor de geestelijke 
ontwikkeling van je vrienden door persoonlijke verlangens en genoegens opzij te zetten en 
tijd en liefde te besteden aan het ondersteunen van je vrienden in hun wandel met Christus? 
 
PRIJS DE HEERE: 



 De It Is Written online evangelisatiebijeenkomsten rapporteren verbazingwekkende 
resultaten met duizenden mensen die deelnemen en velen die beslissingen nemen 
voor Jezus. De zoekers zijn in contact met de lokale adventistische kerken voor 
nazorg. 

 Veel voormalige adventisten zijn weer in contact gekomen met de kerk dankzij de 
toegenomen online outreach-activiteiten. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor je vrienden. Vooral voor hen die Christus niet kennen of de weg kwijt zijn. 
Bid dat God je de moed zal geven om een positieve, proactieve, geestelijke invloed in 
hun leven te hebben. 

 Bid voor evangelische bijeenkomsten die gepland zijn in de Riftvallei in Kenia, dat 
een onontgonnen terrein is voor onze kerk. 

 Bid voor het Phoenix Beacon Light SDA Church's gemeenschapscentrum terwijl 
nieuwe leden het klaarstomen om hun gemeenschap te dienen. 

 

Dag 54 - Gebedsfocus - Dinsdag 19 mei 2020 
 

Toewijding aan uw echtgeno(o)t(e)/familie 
 

"Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere…. Mannen, heb uw 
eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft 
overgegeven… Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist… En 
vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de 

terechtwijzing van de Heere.” - Efeziërs 5:22, 25; 6:1, 4 
 

"Gescheiden zijn van Christus is de oorzaak van verdeeldheid en tweedracht binnen het gezin 
en in de gemeente. Nader tot Christus komen betekent: nader tot elkaar komen. Het geheim 
van ware eenheid in de gemeente en in het gezin is niet diplomatie, niet een kwestie van een 
goede manager. Het is niet een bovenmenselijke worsteling om moeilijkheden te overwinnen 

– ook al moet hieraan wel veel gedaan worden – maar het is eenheid met Christus".  
- Het Bijbels Gezin, 145. 

 
HARTVRAGEN: 
Je echtgeno(o)t(e) en je gezin zijn mensen in je leven waar je een plechtige plicht tegenover 
hebt: Om hen lief te hebben, te steunen en te discipelen in een vreugdevolle, liefdevolle, 
relatie met Jezus. Zul je je er vandaag toe brengen om dezelfde genade, vergeving en liefde 
die Jezus aan jou heeft getoond ook aan jouw echtgeno(o)t(e) en gezin te geven? Is het je 
verlangen om een geestelijk leider te zijn voor je huis? Vraag Jezus vandaag nog om een 
diepere wandeling en eenheid met Hem, zodat je een betere weerspiegeling van Hem kunt 
zijn voor je echtgeno(o)t(e) en gezin. 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Prosper O.: "Ja! Ondanks COVID-19, zal ik nog steeds lofzingen voor de Allerhoogste 
HEER.” 

 Jon W.: "Deze crisis heeft mij een hernieuwd verlangen gegeven om nog dichter bij 
Christus te komen! 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 



 Bid voor je echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, broers en zussen en andere 
familieleden. Bid dat ze de Heer Jezus Christus zullen kennen. Bid dat je de 
echtgeno(o)t(e), ouders, broer of zus en zoon/dochter zult zijn die Christus wil dat 
je bent. 

 Bid voor de 'Huwelijks- en Gezinsdag van het Gebed' aanstaande 6 juni 
georganiseerd door de General Conference Family Ministries (family.adventist.org). 

 Bid voor alleenstaanden die zich op dit moment erg eenzaam voelen. Bid voor hen 
om de zegeningen van de eenzaamheid te zien als het gaat om het dienen van God. 
Bid dat als het Gods wil is, dat ze godvruchtige echtgenoten vinden. 

 Bid voor mensen die worstelen met verslavingen. 
 Bid voor een lid in Trinidad wiens dochter twee jaar geleden is vermoord en wiens 

zoon afgelopen maart is vermoord. Bid voor haar om getroost te worden en ook voor 
bescherming van de rest van haar familie. 

 
 
 
 
 
 
 

Dag 55 - Gebedsfocus - Woensdag 20 mei 2020 
 

Toewijding aan je lokale kerk 
 

"En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei 
dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk."  

- Handelingen 4:32  
 

"De bekeerlingen tot het evangelie waren 'één van hart en één van ziel’. Eén 
gemeenschappelijk belang beheerste hen - het succes van de zending die hun was 

toevertrouwd; en er was geen plaats voor begeerte in hun leven. Hun liefde voor hun 
broeders en de zaak die ze hadden omarmd, was groter dan hun liefde voor geld en 

bezittingen. Hun werken getuigden dat zij de zielen van de mensen met een hogere waarde 
dan de aardse rijkdom achtten. Zo zal het immer zijn wanneer de Geest van God bezit neemt 

van het leven." – Acts of the Apostles, 70 
 
HARTVRAAG: 
Er zijn momenten dat we gefrustreerd raken over onze lokale kerk of zelfs de wereldwijde 
kerk. Toch weten we dat de kerk de bruid van Christus is. Als Jezus zo toegewijd is aan Zijn 
kerk, moeten wij dan ook niet toegewijd zijn aan haar? De vroege christenen waren vervuld 
met de Geest en bereid om alles op te offeren voor Gods kerk en missie. Waarom vraag je 
God vandaag niet om je te vergeven voor elke zondige houding die je zou kunnen hebben 
tegen zijn bruid en vraag Hem om je te dopen met zijn Geest, waardoor je in staat wordt 
gesteld om eenheid te zoeken en om offervaardig te leven om je lokale kerkgemeenschap te 
ondersteunen en te zegenen. 
 
PRIJS DE HEERE: 

 We prijzen God voor de 900 nieuwe kerken die in de afgelopen jaren in de Noord-
Amerikaanse Divisie zijn geplant. 



 In de Zuid-Amerikaanse Divisie zijn de bijbelstudieverzoeken sinds het begin van 
deze crisis met 5x toegenomen! 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de kerk in het land Gabon. Bid voor de leden van de kerk om moed en 
wijsheid te hebben in het bereiken van hun medeburgers. Bid speciaal voor een 
groep in Akanda die probeert mensen met een handicap te bedienen. 

 Bid voor de behoeften van je lokale kerk. Geestelijke en lichamelijke behoeften. Bid 
voor eenheid, genezing en een hernieuwde inzet voor outreach- en 
zendingsactiviteiten. 

 Bid voor de predikanten en kerkleiders van de Haïtiaanse Unie. Bid voor de kerken 
in sommige regio's van Haïti die vol zitten met gewapende bendes. Bid voor de 
geestelijke, lichamelijke, financiële en geestelijke gezondheid van de leden in Haïti. 

 Bid voor leden die een verkeerde of verdraaide kijk op doctrines hebben omarmd 
en actief proberen anderen te misleiden. 

 Bid voor voormalige leden die zich hebben afgesplitst van de kerk en hun eigen 
groepen of denominaties hebben gevormd. Bid dat ze naar de waarheid worden 
geleid. 

 
 
 
 
 
 

Dag 56 - Gebedsfocus - Donderdag 21 mei 2020 
 

Toewijding aan Gods Missie 
 

" Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om 
meer mensen te winnen.... Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te 

behouden. ” - 1 Korintiërs 9:19, 22b 
 

"Iedere ware discipel wordt in het koninkrijk Gods geboren als een zendeling."  
Wens der Eeuwen, H.19, Bij de Jakobsbron 

 
HARTVRAAG: 
Zendingswerk, evangelisatie, dit zijn geen gebieden van dienstbaarheid die alleen zijn 
voorbehouden aan de voorganger of getrainde evangelist. Elke gelovige, in wiens hart Jezus 
woont door de Geest, is geroepen om een licht te laten schijnen in deze wereld door middel 
van woorden van waarheid en daden van liefde. 
Waarom vraag je Christus nu niet om je te laten zien wie en waar je zendingsveld vandaag 
is? Pleit voor oprecht medeleven met verloren zielen en de moed om je geloof met liefde te 
delen met de mensen in je invloedssfeer. 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Makoba Familie: "De 100 Gebedsdagen zijn een goede ervaring geweest voor ons als 
familie. Hoewel de situatie om ons heen angstig lijkt, nemen we als familie deze 
periode om ons leven opnieuw aan Jezus te geven serieus door het 100 Gebedsdagen 
programma te volgen. ” 



 Het 'One Year in Mission' jeugdteam in Guwahati, India, kon honderden Hindoes 
bereiken met de gezondheidsboodschap vlak voor de Covid-19 lockdown. 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor duidelijkheid over wat God's missie voor jou is waar je nu bent. Bid dat God 
je zal helpen om trouw te zijn in het delen van Christus met de mensen om je heen 
door je woorden, daden en gedrag. 

 Bid voor alle adventistische ziekenhuizen, want zij hebben veel noden tijdens deze 
crisis. Bid dat de artsen en verpleegkundigen en het personeel door de Heilige Geest 
in staat worden gesteld om getuigen te zijn naar hun patiënten. 

 Bid dat de 'Life Hope Centers' van de kerk over de hele wereld een baken van licht 
zijn tijdens deze donkere dagen. 

 Bid voor de grote steden in jouw omgeving en dat God ons een doorbraak geeft in 
het bereiken van de mensen op deze plaatsen. 

 Bid voor frontlinie missionarissen, vooral in het 10/40-venster, die Jezus in 
gemeenschappen proberen te brengen die al duizenden jaren door Satan worden 
geregeerd. 

 
 
 


