
"Jezus aanroepen in onze grote nood!" 
Week 9 - 100 Gebedsdagen 

 

22 - 28 mei 2020 
 

"Een tijd om ons hart te doorzoeken"  
Door Mark Finley 

 
“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. ” – Psalm 139:23-24 

 
Jaren geleden, vroeg in mijn bediening, werd ik uitgenodigd om op een christelijke 
basisschool een Week van Spirituele Focus te leiden. Naarmate de week vorderde, werd het 
me duidelijk dat twee van de leerkrachten een ernstig conflict hadden. Hun negatieve 
houding ten opzichte van elkaar bereikte regelmatig een hoogtepunt in 
personeelsvergaderingen. Als de een, een idee opperde, was de ander ertegen. Als ze allebei 
in een vergadering aanwezig waren, vulde de spanning de lucht. Het was duidelijk dat ze 
elkaar helemaal niet mochten. 
 
Tegen het einde van de week preekte ik in Johannes 17 over het grote voorbede van 
Christus. Jezus stond op het punt om Zijn discipelen te verlaten. Spoedig zou Hij verraden 
en gekruisigd worden. Hij zou opstaan uit het graf en teruggaan naar Zijn Vader. Zijn ernstig 
gebed weerspiegelt wat er op Zijn hart lag. Het onthult wat er in Zijn hoofd omging vlak voor 
Zijn dood aan het kruis. De Heiland was bezorgd over de eenheid van de kerk. Hij bad: 'opdat 
zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, 
opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. "(Johannes 17:21). Christus verlangde 
dat de verdeeldheid, de jaloezie, het streven naar superioriteit en het conflict tussen Zijn 
discipelen zouden ophouden. Hij bad dat hun eenheid, ondanks al hun verschillen, de kracht 
van Zijn liefde aan de wereld zou openbaren.  
 
Toen ik het verlangen van Jezus' hart deelde met deze studenten en leraren, gebeurde er 
iets opmerkelijks. Op de laatste avond van onze Week van Spirituele Focus hadden we een 
voetwassing en een heilig Avondmaal ingepland. De Heilige Geest werkte. God bewoog 
krachtig. De twee leraren die zo'n verdeeldheid ervoeren, knielden aan elkaars voeten. De 
Geest van God brak de barrières. Ze omhelsden, biechten hun negatieve houding op en 
baden samen. 
 
De discipelen beleefden dezelfde zoete berouw en nederigheid tijdens de 10 dagen in de 
bovenzaal die voorafgingen aan Pinksteren. Tijdens die tien dagen biechtten de discipelen 
hun kleingeestige verschillen ten opzichte van elkaar op. Ze hadden berouw over hun 
jaloezie en trots. En hun harten waren gevuld met liefde voor Christus, die alles voor hen 
had gegeven. Hoe ze wensten dat ze de afgelopen drie en een half jaar opnieuw konden 
leven.  
 
Heb je je ooit zo gevoeld? Heb je ooit gewenst dat je terug kon gaan en je fouten uit het 
verleden kon corrigeren? 
 



Als we Gods liefdevolle vriendelijkheid zien en de gerechtigheid van Zijn karakter in acht 
nemen, herkennen we onze zwakheden, tekortkomingen en zonden. In het stralende licht 
van Zijn onvoorwaardelijke liefde en volmaaktheid worden onze harten verootmoedigd. We 
worden geleid tot diepe belijdenis en bekering. We roepen tot Hem om de redding en de 
gerechtigheid die alleen Hij kan bieden. Wanneer we overweldigd worden door Zijn 
heiligheid, dan samen met de profeet Jesaja, roepen we uit: "Wee mij, want ik verga! "(Jesaja 
6:5). Zelfonderzoek is misschien niet altijd de meest aangename ervaring, maar het is 
absoluut noodzakelijk. In het zelfonderzoek vragen we aan God: "Is er iets in mijn leven dat 
niet in overeenstemming is met Uw wil? We bidden: "Heer, onthul die houdingen diep in 
mijn ziel die niet zoals Jezus zijn." 
 
Het doel van God in dit proces is om ons dichter bij Hem te brengen. Hij wil niet dat we ons 
wentelen in schuldgevoelens of gevuld zijn met wroeging over onze vorige levens. Zijn doel 
is om ons te leiden "op de weg van de eeuwigheid". Hoewel het gezond is om eerlijk naar 
ons eigen spirituele leven te kijken, is het ongezond om te blijven stilstaan bij de fouten van 
onze vorige levens. Stilstaan bij onze fouten en te lang focussen op onze fouten ontmoedigt 
ons alleen maar. 
 
Onthoud altijd dat onze Heer groter is dan onze fouten en groter dan onze mislukkingen. 
We moeten onze toestand zeker eerlijk kennen - maar het is veel belangrijker om Zijn 
genade te kennen. Het begrijpen van onze zwakheid bereidt ons voor op het ontvangen van 
Zijn kracht. Als we onze zondigheid begrijpen, bereiden we ons voor op het ontvangen van 
Zijn gerechtigheid. Als we onze onwetendheid begrijpen, bereiden we ons voor op het 
ontvangen van Zijn wijsheid. Het doel van de overtuiging van de Heilige Geest is om ons 
naar Jezus te leiden. Als we onze zonden en fouten erkennen door middel van een proces 
van zelfonderzoek, kunnen we God bedanken dat de Heilige Geest ons dichter bij Jezus 
brengt, en als gevolg daarvan ook bij elkaar. De overtuigingskracht van de Heilige Geest 
bereidt ons voor op het ontvangen van de volheid van de Geest in de kracht van de Late 
Regen. Maar voordat God ons maakt, moet Hij ons breken. Voordat Hij ons vult, moet Hij ons 
leegmaken. Voordat Hij ons in ons hart troont, moet Hij ons onttronen.  
 
Mark Finley is een assistent van de voorzitter van de General Conference.  
 
HARTVRAGEN: Waar is je hart vandaag? Heb je de zoete gave van berouw ervaren? Zo ja, 
is je leven dan anders dan voorheen? Ben je de genade van God op een nieuwe manier gaan 
ervaren? Heb je geleerd om die genade te tonen naar anderen?  
 
HART CHALLENGE: Vraag God om die dingen in je leven te onthullen die je tijd, je 
aandacht en of je affecties van Jezus afleiden. Bid, terwijl je nadenkt over Jesaja 59:1-2 
(Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet 
toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u 
en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort), en 1 
Johannes 1:9 (Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.), en vraag God om eventuele 
geestelijke overtredingen in jouw leven te onthullen. Bid dat Hij ze zal verwijderen, en bid 
om meer gevuld te worden met de Heilige Geest. 
 
“Berouw houdt in dat men spijt heeft van de zonde en de zonde de rug toekeert. We keren ons 
niet van de zonde af, als we de zondigheid er niet van inzien. Er vindt geen verandering in ons 



leven plaats, als wij ons niet van harte van de zonde afwenden. Er zijn veel mensen, die de 
ware betekenis van “berouw” niet begrijpen. Velen hebben er spijt van, dat ze verkeerde 

dingen deden en brengen zelfs een uitwendige hervorming aan, omdat ze bang zijn, dat ze 
door hun verkeerde daden onheil over zichzelf zullen brengen. Maar dit is geen berouw in de 

bijbelse betekenis van het woord… [Zo verging het Esau, Balaam, Judas Iscariot and ook 
Pharaoh. In contrast met hen] … David zag de grootheid van zijn zonde; hij zag hoe hij 
daardoor innerlijk verontreinigd was; hij walgde van de zonde. Hij bad niet alleen om 

vergeving, maar ook om een rein hart.” – Schreden naar Christus, blz. 11 
 
Verdieping - Aanvullend Leesmateriaal voor deze week: 

 Ellen White, De weg naar Christus, hoofdstuk 3 "Berouw" 
 Mark Finley, 10 days in the Upper Room 

 
 
 

Dag 57 - Gebedsfocus - Vrijdag 22 mei 2020 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Jinia Y.: "Ik prijs God voor de media ministries. De preken en getuigenissen die we 
online kunnen bekijken, helpen me om te gaan met de pijn die ik in deze tijd van 
isolatie heb. ” 

 Yvonne L.: "Ik kreeg via mijn werk een oproep om iemand te helpen die ik nog nooit 
eerder had ontmoet. Ik bad erover en ging naar deze persoon toe. Tijdens het 
gesprek bleek dat deze persoon vroeger een adventistenleider was die de kerk had 
verlaten. Ik kon met hem bidden en hij gaf toe dat hij voelde dat de Heilige Geest 
hem terugriep. Ik prijs God die niet alleen mogelijkheden biedt om te getuigen, maar 
ons ook instrueert hoe we moeten reageren. ” 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor gebieden waar Covid-19 weer lijkt op te komen, zoals Wuhan, China en 
andere steden en regio's in China. 

 Bid voor adventistische leraren op door de regering beheerde scholen in heel 
Thailand. Er is een goede kans dat als de school weer begint, de regering 
zaterdaglessen zal invoeren om de verloren tijd in te halen. Bid voor versterkt geloof 
voor de leraren om te staan zoals Daniël's drie vrienden stonden. 

 Bid voor de kleine groepen, buitenlucht-kerken en evangelische bijeenkomsten die 
in heel Papoea-Nieuw-Guinea zijn ontstaan als gevolg van de sluiting van kerken. 

 Bid voor de Omega Seventh-day Adventist Church's bediening in New Haven, 
Connecticut, U.S., die de dakloze bevolking van de stad helpt met aanpassingen aan 
social distancing tijdens de Covid-19 pandemie. 

 
 
 

Dag 58 - Gebedsfocus - Sabbat 23 mei 2020 
 

Gezegende armoede 
 



“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”  
- Mattheüs 5:3 

 
Zij die weten dat zij zich onmogelijk zelf kunnen redden, of uit zichzelf een rechtvaardige 

daad kunnen doen, zijn degenen die de hulp waarderen die Christus kan schenken. Het zijn de 
armen van geest, die Hij zalig spreekt. Hij die door Christus vergeven wordt, wordt door Hem 

eerst tot berouw gebracht, en het is de taak van de Heilige Geest om te overtuigen van 
zonden. Zij wier harten zijn bewogen door de Geest van God, zien dat er niets goeds in hen 
zelf is. Zij zien dat alles wat zij gedaan hebben is verbonden met henzelf en met de zonde. 

Evenals de arme tollenaar staan zij van verre, en durven zelfs hun ogen niet op te heffen naar 
de hemel, terwijl ze uitroepen: „O God, wees mij, zondaar, genadig.” . . . Allen die de diepe 
armoede van hun ziel beseffen, die gevoelen dat zij in zichzelf niets goeds hebben, kunnen 

gerechtigheid en kracht vinden door op Jezus te zien.”  
 Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, {GZ 12.1-12.2} 

 
HARTVRAGEN: 
Eigengerechtigheid - de alles doordringende en vaak onbewuste houding die ons misleidt 
in het denken en voelen dat we goed zijn - is de grootste belemmering voor het werkelijk 
ontvangen van persoonlijke verlossing in Jezus. Wanneer we ons bewust zijn van onze 
geestelijke armoede, onze levenslange, wanhopige noodzaak voor Jezus, en als gevolg 
daarvan volledig op Hem vertrouwen, moment na moment, om ons geheel en al te genezen 
van elk laatste spoor van egoïsme, alleen dan kunnen we de zekerheid van verlossing 
hebben. 
Kom vandaag naar Jezus zoals je bent, met je gebroken, zondige zelf. Claim Zijn bloed, Zijn 
leven en dood als middel tot verlossing? Waarom vraag je Hem niet om alle 
eigengerechtigheid die nog in je hart zit te ontwortelen en te vervangen door een geloof in 
Zijn vermogen om je te redden, en om je in staat te stellen om goede werken te doen, 
gemotiveerd door onbaatzuchtige liefde? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Nolubabalo D.: "Dank U Heer voor Uw hand over Afrika. Dank U voor Uw 
bescherming. Bedankt voor de zorg voor mijn kinderen in mijn afwezigheid. U bent 
alle lof waardig.” 

 Philippe M.: "In onze stad Kananga waren er geen radio-uitzendingen vóór de Covid-
19 lockdowns, maar in deze crisistijd hebben we vier uitzendingen per week op vier 
lokale radiostations. We prijzen God daarvoor!" 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor Jezus om je te reinigen van alle eigengerechtigheid en je een besef te geven 
van je grote dagelijkse en levenslange behoefte aan Hem. 

 Bid voor evangelisten in Zuid-Afrika die worstelen met verschillende 
gezondheidskwesties en stress. Bid dat ze genezen worden en in staat worden 
gesteld om ook nu nog manieren te vinden om het evangelie te verkondigen. 

 Bid voor broeder Samuel S. Hij lijdt aan ondraaglijke pijn in zijn onderlichaam en de 
artsen weten niet wat er mis is. Bid ook voor zuster Tabitha N. die een gat in haar 
hart heeft en veel pijn heeft. Bid voor hun genezing en voor de genezing van vele 
anderen die op dit moment lijden. 

 Bid voor het Chinese Ministry Center in Jakarta, Indonesië, omdat zij elke sabbat van 
9 mei tot 20 juni 2020 online evangelisatiebijeenkomsten houden. De eerste 



bijeenkomst trok ongeveer 3000 kijkers en meer dan 260 gaven zich op voor 
bijbelstudies. 
 
 

 

Dag 59 - Gebedsfocus - Zondag 24 mei 2020 
 

Berouw heeft gebroken 
 

“Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.” – Mattheüs 5:4 
 

Het treuren waarvan hier sprake is, is het ware verdriet des harten vanwege de zonde. … En 
wanneer iemand ertoe getrokken wordt, Jezus verhoogd aan het kruis te zien, ontdekt hij de 

zondigheid van het mensdom. Hij ziet, dat het de zonde is, die de Here der heerlijkheid 
geselde en kruisigde, Hij ziet dat, terwijl Jezus hem heeft liefgehad met een onuitsprekelijke 

tederheid, nochtans het leven van de zondaar een voortdurend schouwspel van 
ondankbaarheid en opstandigheid is geweest. Hij heeft zijn beste Vriend verlaten, en de 

meest kostbare gift des hemels misbruikt. Hij heeft voor zichzelf de Zoon van God opnieuw 
gekruisigd, en opnieuw dat bloedende, geslagen hart doorstoken. Hij is van God gescheiden 

door een golf van zonde, die breed en zwart en diep is, en hij treurt met een gebroken hart. Zij 
die op deze wijze treuren „zullen vertroost worden.” God openbaart ons onze schuld, opdat 
wij tot Jezus mogen vluchten, en door Hem bevrijd mogen worden van de slavernij van de 

zonde, en ons verheugen in de vrijheid van de kinderen Gods. In waar berouw mogen wij tot 
de voet van het kruis komen en daar onze last neerleggen. 

Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, {GZ 14.1} 
HARTVRAGEN: 
Heb je ooit de tijd genomen om je ten volle te realiseren wat Jezus in de donkerste uren van 
Zijn sterven voor je heeft bereikt? Als je de verheven, gekruisigde, zonde-dragende 
Verlosser ziet, laat dan deze taferelen in je hart doordringen. Als je Zijn doodsstrijd voor het 
ervaren van de tweede dood in jouw plaats tot je laat doodringen, laat het dan je ogen 
openen om de onreinheid van je favoriete zonden te zien? Waarom begin je vandaag niet te 
rouwen om je zonden, vooral om de zonden die je niet hebt willen opgeven? Biecht ze op 
aan Jezus! Hij zal je graag vergeven. Hij zal je troosten. En Hij zal je de overwinning geven. 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Diane T.: "Looft God voor de mogelijkheid om het online ARME Bijbelkamp bij te 
wonen! Wat een rijke zegen in deze tijd. ” 

 Iris R.: "Ik was verslaafd aan Netflix binge-watching. Ik las een paar bijbelverzen en 
probeerde mezelf te rechtvaardigen, en ging dan verder met kijken. Na een week 
van gebed op onze school overtuigde God me om de app te verwijderen. Na een tijdje 
ging ik weer verder en begon ik alleen nog maar bijbelfilms te kijken, maar ik kon 
mezelf niet onder controle houden, ik was weer onder Satans controle. Ik 
schreeuwde het uit tot God. De volgende dag gaf mijn predikant me als cadeau de 
Andrews Studiebijbel. Ik verheugde me, en bedankte God met tranen voor Zijn 
tussenkomst. Hij deed me denken aan Filippenzen 2:13 'want het is God, Die in u 
werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Ik prijs God omdat Hij 
mij heeft overtuigd en Zijn belofte heeft vervuld. 

 



GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor een duidelijker begrip van wat er werkelijk is gebeurd aan het kruis. Bid 

voor God om je te helpen de zonde te haten en de gerechtigheid lief te hebben. 
 Bid voor het werk in Malawi en voor financiële steun voor het opstarten van een 

sanatorium en medisch zendingswerk in die regio. 
 Bid dat mensen niet ontsporen met samenzweringstheorieën, maar dat ze hun ogen 

op Jezus en Zijn waarheid richten. 
 Bid voor de leden van de Peter's Rest Seventh-day Adventist Church op St. Croix, 

Virgin Islands. Hun kerkgebouw is volledig afgebrand. Bid voor wijsheid over hoe 
verder te gaan. Bid dat dit verlies wordt omgezet in een overwinning voor Jezus. 
 

 
 

Dag 60 - Gebedsfocus - Maandag 25 mei 2020 
 

Beloning van zachtmoedigheid 
 

“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven..” – Mattheüs 5:5 
 

De menselijke natuur worstelt voortdurend om naar buiten te komen, gereed om de strijd 
aan te gaan; maar hij die van Christus leert, is ontledigd van eigenwaan, van trots, van hang 
naar gezag, en er is stilte in de ziel. Het eigen-ik wordt overgegeven aan de werking van de 

Heilige Geest. Dan verlangen we niet meer naar de hoogste plaats. We hebben geen eerzucht 
meer om ons met handen en voeten op de voorgrond te werken; maar wij beseffen, dat de 

hoogste plaats aan de voeten van Jezus is. We zien op naar Jezus, wachtend op Zijn hand om 
ons te leiden, luisterend naar Zijn stem om de weg te wijzen.  
Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, {GZ 18.2-18.3} 

 
HARTVRAGEN: 
Er is geen gelukkigere plaats in het leven dan te weten dat je in harmonie met God bent in 
alles wat je doet. Deze harmonie bestaat wanneer Jezus wordt gezocht, en de verheffing van 
het zelf wordt verlaten, in het besef: "Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het... 
"(Jeremia 17:9). Nederigheid, zachtmoedigheid, is de sleutel om de Heilige Geest in jou een 
werkelijk mooi karakter te laten ontwikkelen gelijk aan die van Christus. 
Ga je Jezus vragen om je hoogmoedige verlangens, je egocentrische ambities en je liefde om 
meer te zijn dan een ander weg te nemen? Wil je Hem vragen om ze te vervangen door je in 
staat te stellen om vanaf vandaag tederheid, zachtmoedigheid en nederigheid te beoefenen? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Claudia P..: "Ik prijs God voor zijn tedere barmhartigheid, die niet alleen elke 
ochtend, maar ook elk moment nieuw is". Hij is goed geweest voor mijn familie en 
mij, meer dan woorden kunnen uitdrukken. Ik prijs U Heer! ” 

 Rose K.: "Prijs God voor de 100 Gebedsdagen! Elke dag wordt mij ingegeven iets 
nieuws te doen, of ik zie nieuwe veranderingen in andere gelovigen. Daarna 
realiseer ik me dat wat ik zag eigenlijk een antwoord was op het gebedsverzoek in 
de 100 Gebedsdagen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de Heilige Geest 
werkt!" 

 



GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor Jezus om je nederig en zachtmoedig te maken. 
 Bid voor de leden in Oeganda die getroffen zijn door de recente overstromingen. De 

snelle-overstromingen hebben veel huizen verwoest. Velen zijn nu dakloos te 
midden van de lockdown. 

 Bid voor adventistische leraren over de hele wereld, want velen hebben financiële 
problemen omdat ze niet kunnen werken. 

 Bid voor jonge mensen om te beseffen hoe belangrijk het is om God te dienen en niet 
de wereld. 
 
 
 
 

Dag 61 - Gebedsfocus - Dinsdag 26 mei 2020 
 

Een rechtvaardig dieet 
 

“Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.” – Mattheüs 5:6 

 
Gerechtigheid is heiligheid, gelijkheid aan God; en'God is liefde. 1 Johannes 4:16. Het is 
overeenstemming met de wet van God, want 'al Uw geboden zijn rechtvaardig' (Psalm 

119:172), en 'de liefde de vervulling van de wet'. (Romeinen 13:10). Gerechtigheid is liefde en 
liefde is het licht en leven van God. De gerechtigheid van God is belichaamd in Christus. Wij 

ontvangen gerechtigheid door Hem aan te nemen. 
Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, {GZ 23.1} 

 
 

HARTVRAGEN: 
Honger en dorst je naar de gerechtigheid van Christus?  
Zijn leven van volmaakte onbaatzuchtige liefde en Zijn plaatsvervangende dood geven jou 
een dubbele gave van rechtvaardigende genade: 1.) Zijn toegerekende gerechtigheid, dat is 
de belofte dat je door het geloof in die belofte gedekt wordt door Zijn volmaakte leven. 2.) 
Zijn toegekende gerechtigheid, dat is de belofte dat Hij je zal veranderen van een egoïstisch 
wezen in een wezen dat de onbaatzuchtige liefde van Jezus weerspiegelt, door het levende 
geloof in die belofte. 
Dit tweeledige geschenk zal je voldoening schenken; het zal je echt gelukkig maken; het zal 
je redden! Waarom accepteer je het vandaag niet en begin een gelukkig en met Jezus gevuld 
leven te leiden in het bewustzijn van deze verbazingwekkende realiteit van Gods 
verlossende liefde? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Jane D.: "God genas de zieken waar ik voor bad. Hij heeft ook verbazend genoeg de 
harten van mijn familie geraakt." 

 Marcia N.: "Mijn dochter is al jaren verslaafd aan drugs, was dakloos en ging zelfs 
naar de gevangenis. Onze gebedsgroep begon voor haar te bidden en als gevolg 
daarvan zit ze nu in een inrichting waar ze hulp krijgt, haar gezondheid verbetert, 
ze heeft een hernieuwde belangstelling voor God en ze leest boeken van de Geest 



der Profetie. Ze zei dat het God is die haar heeft geholpen. Ik prijs God voor Zijn liefde 
voor ons en het helpen van ons door deze hartverscheurende jaren heen. Overnacht 
's avonds het geween, 's morgens is er gejuich! (Ps. 30:5) 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor de gerechtigheid van Christus om je te bedekken en te vullen. 
 Bid voor God om in te grijpen in de uitbraak van hersenvliesontstekingen in het 

hoger gelegen westen van Ghana. Deze uitbraak heeft al veel mensen in die regio 
gedood. 

 Bid voor kerken die inactief zijn geworden sinds de uitbraak van Covid-19. Bid voor 
predikanten, kerkleiders en leden om te weten hoe ze op dit moment het beste met 
elkaar in contact kunnen komen. Bid voor een nieuwe focus op het belang van het 
gebed. 

 Bid voor de leden in Myanmar terwijl ze het internet gebruiken om het evangelie te 
verspreiden in deze tijd van crisis. 
 

 
 

Dag 62 - Gebedsfocus - Woensdag 27 mei 2020 
 

Wees genadig! 
 

“Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.” 
 – Mattheüs 5:7 

 
God zelf is de bron van alle barmhartigheid. Zijn naam is „barmhartig en genadig.” Ex. 34:6. 
Hij behandelt ons niet zoals wij verdienen. Hij vraagt ons niet, of we Zijn liefde waardig zijn, 
maar Hij stort de rijkdommen van Zijn liefde over ons uit, om ons waardig te maken. Hij is 

niet wraakgierig. Hij zoekt niet te straffen, maar te verlossen…. Hij verlangt met een intense 
begeerte de smarten der mensen te lenigen, en Zijn balsem te leggen op hun wonden.... De 

barmhartigen hebben deel aan de goddelijke natuur, en in hen komt de ontfermende liefde 
van God tot uitdrukking. Allen wier harten medevoelen met het hart der Oneindige Liefde 

zullen trachten te bevrijden, en niet te veroordelen. Het wonen van Christus in de ziel is een 
bron die nooit verdroogt. Waar Hij vertoeft daar zal een overvloed van weldadigheid zijn. 

Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, {GZ 26.2-26.3} 
 

HARTVRAGEN: 
Neem even de tijd om na te denken over Gods genade voor je leven. Hij wil alleen het beste 
voor jou, ondanks je ontrouw. Hij verlangt niet van je dat je je waarde aan Hem bewijst om 
Zijn verlossinggeschenk te ontvangen. Hij behandelt je met liefde. 
Wanneer je Gods barmhartigheid ervaart en tot je laat doordringen, zal de Heilige Geest je 
in staat stellen om een werker van barmhartigheid te worden; de mensen om je heen 
behandelen met dezelfde soort liefde en barmhartigheid. Vooral degenen die jou onrecht 
hebben aangedaan. 
Zal je er vandaag voor kiezen om, met de hulp van Jezus, Gods barmhartigheid door te geven 
naar de mensen in je leven? Hen vergeven voordat ze erom vragen, hen liefhebben voordat 
ze er een reden voor krijgen? Hun het beste wensen, of ze het nu waard zijn of niet? 
 



LOVENDE BERICHTEN: 
 Elham L.: "Ik heb God gevraagd om een diepere relatie met hem. Sinds ik de 100 

Gebedsdagen in mijn dagelijkse wijding heb opgenomen met behulp van een 
gebedsdagboek is mijn gebedsleven nieuw leven ingeblazen. Het is overweldigend!" 

 Sherma J.: "God verhoorde een gebed voor een gemist lid. Ze negeerde mijn 
pogingen om haar te bellen. Toen ik op bezoek kwam, praatte ze gewoon over haar 
problemen en liet me niets zeggen. Ik bad voor God om aan haar hart te werken en 
in plaats van dat ik haar probeerde te bellen dat zij mij zou roepen. Twee weken 
later belde ze en zei dat haar problemen weg zijn en dat ze terug wil komen naar de 
kerk en haar leven aan God wil teruggeven! ” 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor God om je tot een werker van barmhartigheid voor de mensen in je leven 
te maken. 

 Bid voor studenten die moeite hebben met het vinden van schoolgeld om een 
opleiding te krijgen. Bid dat ze Gods leiding in hun onderwijs zullen ervaren. 

 Bid voor het volk en de leden in Zimbabwe. De meerderheid van hen kan het zich 
niet veroorloven om opgesloten te blijven. De gezondheidszorg is niet in staat om de 
Covid-19-crisis aan te pakken. 

 Bid voor verschillende predikanten in Indonesië die Covid-19 hebben opgelopen. 
 Bid voor God om de zending van studenten in Brazilië te zegenen die zich vrijwillig 

inzetten voor de productie van handreinigingsmiddelen voor ouderen. 
 

 
 

Dag 63 - Gebedsfocus - Donderdag 28 mei 2020 
 

Zuivere Visie 
 

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” – Mattheüs 5:8 
 

De Heilige Geest neemt de waarheid betreffende God en Hem die Hij gezonden heeft, en opent 
die voor het verstand en het hart. De reine van hart ziet God in een nieuw, innemend verband, 
als zijn Verlosser; en terwijl zij de reinheid en lieflijkheid van Zijn karakter zien, verlangen zij 
Zijn beeld te weerspiegelen. Zij zien Hem als een Vader, Die verlangt een berouwvolle zoon te 

omarmen, en hun harten worden vervuld van een onuitsprekelijk vreugde en heerlijkheid. 
Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, {GZ 29.3} 

 
 
HARTVRAGEN: 
Wanneer we trouw met God wandelen, opent Hij onze ogen steeds meer voor een begrip 
van Zijn karakter van liefde, Zijn wil en Zijn schoonheid. In de realisatie van Zijn volmaakte 
heiligheid en zuiverheid komen onze onzuiverheden aan het licht en worden we 
uitgenodigd om de reiniging te ontvangen die alleen Hij kan geven. Aan deze kant van de 
hemel zien we met het oog van het geloof, maar op een dag zullen we Hem van aangezicht 
tot aangezicht zien! Dat zal een glorieuze dag worden. 



Tot die tijd, laten we Hem vragen om onze harten te reinigen van alle onzuiverheid en 
vuiligheid. Laten we actief zoeken naar een steeds duidelijker beeld en begrip van onze God 
en Zijn wil? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Shana S.: "Tijdens de 100 Gebedsdagen begon ik te bidden voor een vriendin met 
wie ik een vriendschap had al 20 jaar die mij in 2017 uit het niets begon te negeren. 
Ze blokkeerde me op haar telefoon, enz. Ik had al vele malen geprobeerd haar te 
bereiken. Geen reactie. Onze gebedsleider moedigde ons aan om tot God te roepen. 
Dat deed ik. Ik belde weer. Geen antwoord. De volgende dag belde ze me terug! Ze 
verwijderde de blokkade en zei dat ik niets verkeerds had gedaan. We hebben ons 
weer verbonden met elkaar en verzoend. God verhoort onze gebeden!" 

 John K.: "Hier in Oeganda heeft de lockdown veel hongerlijdende mensen tot gevolg. 
Tijdens een 100 dagen durende gebedsessie gaf God mij wijsheid om de hongerende 
kinderen te helpen. Ik stuurde een bericht naar 100 gezinnen uit de kerk en vroeg 
hen om voedsel te delen met de hongerlijdende mensen in hun omgeving. Dit 
eenvoudige idee verspreidde zich over de hele regio via een journalist die het online 
deelde. Met de nieuwe connecties die we hebben gemaakt zijn we nu begonnen met 
WhatsApp-gebaseerde evangelisatiebijeenkomsten! ” 

 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor een zuiver hart, vrij van zonde, gereinigd van alle onzuiverheden. 
 Bid voor begrafenisondernemers, begrafenisondernemers en 

begrafenisondernemers omdat zij in direct contact staan met velen die aan Covid-19 
zijn overleden.  

 Bid voor de kerk in Fiji, want zij overwegen structurele veranderingen en een 
sterkere toerusting van de leden bij het op zich nemen van verschillende 
verantwoordelijkheden. 

 Bid voor de bediening van de Harvest Seventh-day Adventisten Kerk in Alabama, 
USA. Ze bevinden zich in een gebied met een laag inkomen en hoge criminaliteit, en 
hebben zeer weinig vrucht gezien in hun inspanningen om zielen te winnen. Bid voor 
God om een doorbraak te brengen. 


