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Wanneer je overvallen wordt door een storm! 
Door Paul Dysinger 

 
Ik legde onze Ethan net neer voor een dutje. Het was een mooie zonnige dag.  Er 
verschenen wolken aan de hemel in de koelte van de avond. En opeens sloeg het toe. Snel 
en hard.  
 
Ethan was net in slaap gevallen toen ik mijn vrouw Natasha hoorde roepen vanuit de 
woonkamer. Ik kwam uit de slaapkamer en keek uit het raam. En het eerste wat me opviel 
was de wind. Het waaide ongelooflijk hard! En de lucht werd steeds donkerder. 
 
Toen hoorden we de boomstammen. Ze vielen om. Barst. Knal. De takken braken letterlijk 
af van de bomen en sloegen vanuit de bossen in de buurt de zijkant van ons huis in. Ik keek 
naar de andere kant van onze blokhut en zag hoe onze kas volledig gestript was van het 
plastic. Het was er helemaal afgescheurd. Ik pakte mijn telefoon om te zien wat voor weer 
er werd voorspeld, maar het internet lag plat.  
 
"Schat, moeten we gaan?" hoorde ik Natasha zeggen. "Ja, laten we gaan," antwoordde ik.  
 
We pakten slapende Ethan van het bed en ik gooide mijn laptop in mijn rugzak, toen 
gingen we naar de auto. Bang dat op elk moment een vliegende tak of een vallende boom 
ons zou raken. We baden terwijl we over de onverharde weg naar het huis van mijn 
ouders reden, waar de kelder een veel veiligere plek zou zijn om de storm af te wachten. 
Er was al een boom op onze oprit gevallen waar we omheen moesten rijden. Gelukkig kon 
het.  
 
Het regende inmiddels. En zo kwamen we door de verblindende regen en de razende wind 
eindelijk in de kelder van mijn ouders terecht – eindelijk veilig. En het gekke is, niemand 
van ons zag het aankomen. Niemand. Mijn oom had op de tractor gezeten en moest hem 
achterlaten en naar binnen rennen.  Hij had ook een kas die net als de onze gestript was 
van het plastic en een andere die er veel erger aan toe was (alsof een olifant erop gestapt 
had). De storm kwam onverwacht en we waren niet voorbereid. 
 
Gelukkig zijn we allemaal veilig en is iedereen in orde. Maar het trof ons wel onvoorbereid. 
Net zoals hoe deze hele COVID-19 pandemie onze wereld onvoorbereid trof. En dit is het 
ding, we weten dat er meer stormen komen volgens de Bijbelse profetie. De vraag is, "Hoe 
bereiden we ons voor op die stormen?"  
 
Als tuinman besef je dat je de natuur niet onder controle hebt. De wind, de regen, de zon, 
de sneeuw - je hebt het gewoonweg niet onder controle. Je kunt vooruit plannen en je erop 
voorbereiden als het weerbericht klopt. Maar soms gebeuren er dingen die we niet 
kunnen voorzien. Wat dan?  
 
 



Ik zal je vertellen wat we doen. We bidden. We erkennen dat God de controle heeft, zelfs 
wanneer er vreemde dingen gebeuren. En dan staan we op en gaan we door. Als het leven 
om ons heen instort, moeten we opstaan en weer opbouwen. De stormen van het leven 
mogen ons dan wel neerhalen - maar we moeten naar de kracht van God grijpen en verder 
gaan. 
 
Voor ons was onze kas een klein verlies. Tuurlijk, het kostte ons een beetje geld en wat tijd 
om te repareren. Maar binnen een paar dagen hadden we het plastic er weer op zitten - en 
deze keer hopen we dat we beter voorbereid zijn, mocht zo'n situatie zich weer voordoen.  
 
Maar hoe zit het met de stormen van het leven? Hoe zit het met de fysieke, emotionele, 
spirituele en economische stormen die door COVID-19 zijn gecreëerd? Hoe reageer je 
daarop? Hoe ga je herbouwen? Welke lessen leer je nu die je zullen voorbereiden op 
toekomstige stormen? Als er dingen gebeuren waar je geen controle over hebt, waar ga je 
dan naartoe voor kracht en troost?  
 
Jezus is ons anker en onze hoop. We kunnen ons tot Hem wenden, onze Vredevorst, die 
met één woord van Zijn lippen de stormen kan bedaren. We kunnen ons tot Hem wenden 
om ons door de stormen van het leven en zelfs door de eindtijd heen te brengen. Zul je 
vandaag op Hem vertrouwen? 
 
"… 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 
 
Paul Dysinger en zijn vrouw Natasha wonen in Tennessee waar ze een bedrijf runnen in tuinieren en 
mensen leren hoe ze moeten boeren. (borntogrow.net) 
 
HARTVRAGEN: Hoe heb jij gereageerd op de wereldwijde pandemie? Hoe heeft dit je 
geloof in Jezus beïnvloed of niet beïnvloed? Ben je bereid om op Hem te vertrouwen voor 
de volgende onverwachte storm in je leven? Geloof je dat Jezus werkelijk je Eeuwige Rots 
kan zijn? 
 
HART CHALLENGE: Vraag God om je alle gebieden in je leven te laten zien waar je Hem 
misschien geen volledige toegang tot hebt gegeven. Alles waar je misschien niet bereid 
bent om de controle over op te geven. Vraag Hem om je te vergeven en je te helpen om op 
Hem te vertrouwen. Misschien heeft deze pandemische crisis je sommige dingen in je 
leven geopenbaard waar het je aan ontbreekt om geloof uit te oefenen. Bid tot onze 
liefhebbende Jezus om je te helpen om alles aan Hem over te geven en om te leren om op 
Hem te vertrouwen ondanks de stormen van het leven. 
 
Going Deeper - Aanvullende Leesvoorstellen voor deze week: 

 Help in Daily Living van Ellen G. White - Klik hier om te lezen (EN) 
 Revive Us Again door Mark Finley  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dag 71 - Gebedsfocus - Vrijdag 5 juni 2020 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Alex G.: Twee grote zegeningen! Ik was een Bijbelstudie begonnen met een arts uit 
mijn stad. En door COVID-19 konden we veel vaker dan voorheen studeren. Ze 
wilde zich laten dopen nog vóór haar bezoek aan de kerk! Ik was ook zeer 
persoonlijk gezegend want, ook al moest ik al mijn reizen voor het jaar afzeggen, ik 
kon mezelf veel beter organiseren, zodat ik meer kon bidden, mijn Bijbel meer kon 
lezen, meer kon schrijven en efficiënter kon werken. Te midden van veel verdriet 
kwamen ook grote zegeningen! 

 Rebeca: Twee weken geleden zaten mijn man en ik in een zeer moeilijke situatie. 
We hadden geen telefoonontvangst en onze auto kwam vast te zitten waar er een 
modderstroom was geweest en we hadden geen uitweg. We hebben gebeden om 
God te vragen onze bestuurder te zijn. Toen ik klaar was met mijn gebed, voelde ik 
de drang om een hymne te zingen. Mijn man zei dat hij op het moment dat ik dat 
deed, het gevoel had dat iemand ons eruit duwde. Ik weet dat dat God onze 
gebeden verhoorde. Hij is geweldig en ik hou ervan hoe Hij altijd in ons leven 
werkt! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor broeders en zusters die op dit moment worstelen met werkloosheid als 

gevolg van de pandemie. 
 Bid voor Magdalena en haar man die op het platteland van Colombia wonen en 

proberen de mensen te bereiken voor Jezus. Ze hebben een kapel nodig om samen te 
komen. 

 Bid voor gemeenten over de hele wereld die door verschillende omstandigheden 
geen ruimte of gebouw hebben om elkaar te ontmoeten. 

 Bid voor de One-Year-In-Mission vrijwilligers die Haïtiaanse immigranten in Chili 
helpen de Spaanse taal te leren en zich aan te passen aan het Chileense leven en de 
Chileense cultuur. Vraag God alsjeblieft om in en door de vrijwilligers te werken en 
hen te helpen om vriendschappen en geloof op te bouwen. 

 
 
 

Dag 72 - Gebedsfocus - Sabbat, 6 juni 2020 
 

Helper, Advocaat, Trooster 
 

"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 
 

" De Heilige Geest was de hoogste van alle gaven die Hij, voor de verheffing van Zijn volk, aan 
Zijn Vader kon vragen. De Geest zou als een wederbarende (vernieuwende) macht worden 

gegeven, en zonder deze zou het offer van Christus geen waarde hebben gehad . . . De zonde 
kon alleen worden weerstaan en overwonnen door de machtige werking van de Derde 

Persoon van de Godheid   . . . De Geest bekrachtigt datgene wat gewrocht is door de Verlosser 
der wereld. Door de Geest wordt het hart rein gemaakt. Door de Geest krijgt de gelovige deel 



aan de goddelijke natuur. Christus heeft Zijn Geest gegeven als een goddelijke kracht om alle 
geërfde en aangekweekte neigingen tot het kwade te overwinnen, en om Zijn eigen karakter 
op de gemeente te drukken. Van de Geest zei Jezus: "Hij zal Mij verheerlijken." (Joh.16:13)" 

 - De Wens der Eeuwen, hoofdstuk 73 
 

HARTVRAGEN: 
Heb je ooit de ongelooflijke gave van de Heilige Geest ten volle gewaardeerd? Hij maakt deel 
uit van het Hemelse Trio, de Godheid, en Hij is naar jou gestuurd als een geschenk van Jezus. 
Hij spreekt, leidt, veroordeelt, helpt, troost, transformeert en bekrachtigt je op je 
transformerende reis om meer op onze liefdevolle Jezus te gaan lijken. 
Voel je je op je gemak bij het uitnodigen van de Heilige Geest in jouw leven? Heb je ervaren 
dat Hij "bekrachtigt datgene wat gewrocht is door de Verlosser der wereld"? 
Zul je de gave van de Heilige Geest van Jezus accepteren en Hem uitnodigen in je hart, zodat 
Hij toegang krijgt tot elk aspect van je leven? 
 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Nicole P..: Ik heb mijn kinderen zien groeien in hun vriendschappen met elkaar 
terwijl ze speelden en samenwerkten zonder vrienden. We hebben meer tijd gehad 
voor zowel de ochtendwijding en de avondwijding en niemand werd gemist 
vanwege werk of school. We hebben veel werk verzet thuis, iedereen werkte met 
elkaar samen. En we hebben veel geweldige familiegesprekken gehad over 
eindtijdgebeurtenissen. 

 Gabriel A.: Ik dank God voor een bijzondere genezing tijdens deze 100 
Gebedsdagen. Onze Sabbatschool zangleider meldde een vreemde ziekte in zijn 
been. Na de gebeden genas God hem en zong hij de volgende sabbat, 23 mei. Prijs 
God! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor de leden in Nigeria die het slachtoffer zijn van vervolging en pesterijen van 

verschillende bandieten en zelfs lokale ambtenaren. 
 Bid voor plannen om een lifestyle-centrum te bouwen in Puncak, West-Java. Een 

financieel wonder is nodig! 
 Bid voor Martina R. die al twee jaar tegen een auto-immuunziekte vecht. Haar ziekte 

heeft het haar onmogelijk gemaakt om veel met Gods werk bezig te zijn. 
 Bid voor het 'Origins' centrum op de Galapagos eilanden. Ze bereiken toeristen uit 

steden over de hele wereld. Origins is het eerste high-tech museum van de kerk. 
Vraag God om er zijn hand over te leggen, om bezoekers te brengen en om het 
personeel de woorden te geven die Hij wil dat ze met de gasten spreken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dag 73 - Gebedsfocus - Zondag 7 juni 2020 
 

De Geest van de waarheid 
 

"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij 
spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij 
zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen." - Johannes 16:13-14 

 
"Door de Schriften spreekt de Heilige Geest tot het verstand, en drukt de waarheid in het 

hart. Op deze wijze brengt Hij dwaling aan het licht en verbant ze uit de ziel. Door de Geest 
der waarheid, Die werkt door het Woord van God, onderwerpt Christus Zijn uitverkoren volk 

aan Zichzelf.” - De Wens der Eeuwen, hoofdstuk 73 
 
HARTVRAGEN: 
Jezus is de waarheid. Hij is de Verpersoonlijking van de Waarheid. Als de Schepper 
definieerde en vestigde Hij alle realiteit in perfecte harmonie met Zijn karakter van 
onzelfzuchtige liefde. Satan introduceerde onwaarheden en leugens in de wereld en 
probeerde een nieuwe realiteit van egoïsme tot stand te brengen, die eigenlijk slechts een 
grote illusie is die tot de dood leidt. Om te ontsnappen aan de illusies van Satan hebben we 
het Woord van God gekregen. De Heilige Geest is degene die onze ogen kan openen voor alle 
waarheden van de Bijbel zoals die in Jezus zijn. Hij is Degene die ons uit de illusies kan leiden 
en naar het licht van Christus, Die de Waarheid is, het Woord dat vlees is geworden. 
Laat je de Heilige Geest Jezus in jouw leven verheerlijken door jou door Zijn Woord in de 
waarheid te leiden? Laat Hem niet alleen de waarheid aan je openbaren, maar laat ook je 
hart hervormen in harmonie met Gods realiteit van onzelfzuchtige liefde. 
 
LOVENDE BERICHTEN:  

 Vasantha P..: Door deze crisis kreeg ik veel tijd voor het lezen van de Bijbel en het 
maken van aantekeningen, het kijken naar preken, het luisteren naar geestelijke 
liederen. Dit heeft geleid tot de gelukkigste momenten die ik ooit heb gehad! 

 Carol D.: Ik dank God voor Zijn genade en goedheid. Ik ben al 33 jaar lang een  
 Zevende-dags Adventist en deze pandemie is een zegen voor mij, omdat ik het 

belang van de gezondheidshervorming niet inzag. God heeft aan mijn hart gewerkt. 
Ik heb ervoor gekozen om vegetariër te worden. God zij de glorie! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor kerken die moeite hebben om digitaal te gaan met hun diensten door een 

gebrek aan technologische apparatuur en internetdiensten. 
 Bid voor de Adventistengelovigen in Oman die na de pandemie een ruimte proberen 

te krijgen om zich te verzamelen voor aanbidding. 
 Bid voor families die worstelen met demonische verdrukking. Bid voor de 

overwinning op de zonden die de ingang zouden kunnen zijn voor Satan om te 
komen en te vernietigen. 

 Bid voor een Adventistenhuis voor dakloze vrouwen in Leipzig, Duitsland. In 25 jaar 
tijd heeft deze bediening ongeveer 2.000 vrouwen gediend en ondersteund. Vraag 
God alsjeblieft om voor deze bediening te blijven zorgen, en hoop en genezing te 
brengen voor zij die het het meest nodig hebben.  



 
 
 

Dag 74 - Gebedsfocus - maandag 8 juni 2020 
 

Een reddingsschelding 
 

"En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van 
oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar 
Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld 
veroordeeld is." - Johannes 16:8-11 

 
"De belofte van de Heilige Geest is niet beperkt tot een bepaald tijdperk of tot een bepaald 
ras. Christus verklaarde dat de goddelijke invloed van Zijn Geest tot aan het einde met Zijn 
volgelingen zou zijn. Vanaf Pinksteren tot nu toe is de Trooster gezonden tot allen die zich 

geheel aan de Here en Zijn dienst hebben overgegeven. Tot allen die Christus als hun 
persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, is de Heilige Geest gekomen als een raadgever, 

een heiligmaker, een gids en getuige.  
- Van Jeruzalem tot Rome (Acts of the Apostles), hoofdstuk 5 

 
HARTVRAGEN: 
Een deel van het werk van de Heilige Geest is het overtuigen van zonde, gerechtigheid en 
oordeel. Deze drie elementen van zijn overtuigingswerk zijn vertegenwoordigd in het 
Heiligdom en in de Heiligdomsdiensten. Op de binnenplaats vond het offer voor de zonde 
plaats (met een verwijzing naar Jezus aan het kruis); in het Heilige werden de drie 
elementen van het ervaren van de geschonken gerechtigheid van Christus geopenbaard in 
de Tafel der Toonbroden (Bijbelstudie), het Reukofferaltaar (Gebed) en de Zevenarmige 
Kandelaar (getuigen in de kracht van de Geest). Dit alles werd in het leven van Christus als 
een model voor ons vandaag belichaamd; en in het Heilige der Heiligen worden we 
herinnerd aan het belang en de realiteit van het oordeel, zoals de Hogepriester het alleen op 
De Grote Verzoendag binnenging (Jezus die in het onderzoekend oordeel voor jou pleit). 
Met andere woorden: Het werk van de Heilige Geest is om je te leiden naar een 
verlossingservaring door geloof in alles wat Jezus voor je heeft gedaan en doet. 
Zie je het belangrijke en mooie werk van de Heilige Geest? Zul je Zijn werk van overtuiging 
met vreugde omarmen en je door Hem niet alleen naar Jezus laten leiden, maar je in de 
voorbereiding op het Oordeel ook door Hem naar Jezus’ karakter te laten vormen? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Steeds meer kerken hebben hun digitale platformen kunnen upgraden om de 
gemeenschap online te bereiken en te betrekken. 

 John K.: Het is verbazingwekkend dat in deze vreselijke tijd de kerkleden in onze 
regio trouwer zijn geworden in het afdragen van tienden en offergaven. We hebben 
ons tiendendoel in mei bereikt!  We bidden 's morgens en 's avonds tijdens de 100 
Gebedsdagen. Het heeft niet alleen de cultuur van gebed in mijn huis gecreëerd, 
maar ook verdiept. Gisteravond riep mijn 2-jarige dochter me bij zonsopgang en 
zei: "Papa, het is tijd om te bidden! "Ik prijs God en realiseer me dat Hij heeft 
gecreëerd wat er in mijn familie ontbrak - een gebedscultuur. 
 

 



 
GEBEDSVERZOEKEN: 

 Bid voor velen, jong en oud, die worstelen met mediaverslavingen. 
 Bid voor leden in Perth, Australië die door middel van flyeren in de lokale 

gemeenschap aan het evangeliseren zijn. 
 Bid voor baby Tyson, in Nieuw-Zeeland die aan de beademing ligt. De artsen willen 

hem van de beademing afhalen, maar we geloven dat God aan het werk omdat hij 
zijn ogen heeft geopend, geluiden maakt en zijn voeten beweegt. 

 Bid voor het Adventist Life Hope Center in het centrum van Nazareth. Het biedt 
Engelse, computer- en gezondheidslessen aan. Vraag God om deze bediening te 
zegenen en te laten groeien, om de zendingswerkers te beschermen en te begeleiden 
en om harten te bereiken. 
 
 
 

Dag 75 - Gebedsfocus - Dinsdag 9 juni 2020 
 

Een weerspiegeling van Jezus' karakter 
 

"De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet." - Galaten 5:22-23 

 
"Wanneer u de Geest van Christus — de Geest van onzelfzuchtige liefde en arbeid voor 

anderen — hebt ontvangen, zult u groeien en vrucht dragen. De gaven van de Geest zullen in 
uw karakter rijpen. Uw geloof zal toenemen, uw overtuiging zal zich verdiepen, uw liefde zal 

volmaakt zijn. U zult meer en meer de gelijkenis van Chris-tus weerkaatsen in alles wat 
zuiver, edel en lieflijk is.... Deze vrucht vergaat nooit, maar zal naar haar aard een oogst 

dragen tot in het eeuwige leven.”  
- Lessen uit het leven van alle dag, hoofdstuk 3 

 
 
HARTVRAGEN: 
De Geest leidt ons naar Jezus. En als we in Jezus blijven door een dagelijkse verbinding met 
de Heilige Geest, zal Hij in ons een karakter ontwikkelen dat elke dag een beetje meer het 
onzelfzuchtige, zelfopofferende, liefdevolle karakter van Christus weerspiegelt. Het is een 
transformatieproces van een leven lang. Zoals een mango niet een uur na het planten van 
het zaad verschijnt, maar de tijd neemt om uit te groeien tot een boom die uiteindelijk 
vrucht draagt, zo is ook het heiligingswerk een proces dat tijd vergt. Maar wees gerust dat 
door overgave en trouw elk aspect van de vrucht van de Geest in je leven zichtbaar zal 
worden! 
Heb je de Heilige Geest in jou zijn vrucht laten ontwikkelen? Zijn er enkele aspecten van de 
vrucht van de Geest waar je je tegen verzet om aan te werken? Is het je verlangen om Jezus 
meer en meer te weerspiegelen totdat het enige wat mensen zien het karakter van Jezus' 
liefde in jou is? 
 
 
 
 
 



 
PRIJS DE HEERE:  

 Ik dank God voor de 100 Gebedsdagen. Het heeft licht in mijn leven gebracht. Ik ben 
in deze periode een Adventistenbakkerij begonnen en ik verspreid het Woord van 
God door de bakkerij. Door het werk van de Heilige Geest heeft een van de mensen 
die de boodschappen krijgt besloten om een Zevende-dags Adventist te worden. Ik 
dank God dat Hij mij de vele manieren heeft laten zien waarop we Zijn woord 
kunnen verspreiden en Zijn komst kunnen bespoedigen! 

 Broeder P.: Tijdens de lockdown ging ik door fases waarin ik mij dingen afvroeg en 
elke week stond God mij toe het antwoord op mijn vragen te ontvangen via de 
verschillende boodschappen en ervaringen die de schrijvers van de 100 
Gebedsdagen met elkaar deelden. Dank U, Heer, voor Uw grote liefde en voor de 
momenten die U ons met de hele wereld laat delen. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor predikanten, ouderlingen en lekenpredikanten over de hele wereld die 

zich bezighouden met verschillende online evangelistische inspanningen. 
 Bid voor de Adventistenkerk in IJsland. Er zijn maar weinig leden en IJsland is een 

zeer seculier land. Bid voor een doorbraak, opwekking en een machtige oogst voor 
Jezus. 

 Bid voor een Adventistische rehabilitatiecentrum op het gebied van drugs en alcohol 
in de hoofdstad van Guatemala. Naast het vinden van vrijheid van verslaving, zijn 
meer dan 1.500 mensen gedoopt in negen jaar van de bediening. Vraag God 
alsjeblieft om door te gaan met het zegenen, voorzien en veranderen van levens voor 
de eeuwigheid.   

 Bid voor een Adventist veganistisch restaurant in Byron Bay, Australië. Het staat op 
nummer 1 in een populaire Australische toeristenplaats. Bid alsjeblieft dat God deze 
bediening zal zegenen en dat Hij erdoor zal werken om harten te bereiken. 

 
 
 

Dag 76 - Gebedsfocus - Woensdag 10 juni 2020 
 

Het beste cadeau! 
 

"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?" - Lucas 11:13 

 
"De Here is nog bereidwilliger om de Heilige Geest te geven aan hen die Hem dienen, dan 

ouders om aan kinderen goede gaven te geven. Elke arbeider moet zijn gebed voor de 
dagelijkse doop des Geestes tot God opzenden. "  

– Van Jeruzalem tot Rome (Acts of the Apostles), hoofdstuk 5 
 

HARTVRAGEN: 
De Vader is zeer bereid om je de Heilige Geest te geven als je het Hem vraagt. God dringt 
zich nooit aan jou op; daarom moet je het vragen. Het oorspronkelijke Grieks in Lucas 11 
geeft aan, dat dit vragen een voortdurende, levenslange activiteit is van het zoeken naar 
meer van Hem, van het openstellen van je hart voor God zoals een bloem zich opent voor de 
zon. Dagelijks en voortdurend moeten we ondergedompeld en vervuld worden in de 



aanwezigheid van God door Zijn Geest. Gods werk van heiliging en karaktervoorbereiding 
voor de eeuwigheid is een proces. Elke dag geeft Hij ons nieuwe overtuigingen, uitdagingen 
en aanwijzingen door Zijn Woord en we moeten dagelijks Zijn Geest in ons hart uitnodigen 
voor genade en het vermogen om te gehoorzamen en Zijn goede wil te doen, terwijl wij 
anderen liefhebben zoals Hij ons liefheeft. 
Je hebt misschien al eerder om de Heilige Geest gevraagd, maar als je begrijpt dat je Zijn 
doop dagelijks nodig hebt, zul je dan meer van Zijn aanwezigheid in jouw leven vragen? Zul 
je de Heilige Geest in elk deel van jouw hart uitnodigen zonder iets achter te houden? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Luis U..: Mijn vrouw en ik hebben Skype gebruikt om de Bijbel te bestuderen met 
zes mensen tijdens deze quarantaine. Ik heb veel mensen uitgenodigd om naar de 
speciale programma's te kijken die door onze Adventistische zender in Brazilië 
worden uitgezonden en veel mensen die niet eens christen zijn staan nu erg open 
voor de boodschap van onze Heer! Sommige van mijn niet-christelijke vrienden zijn 
gaan geloven in de wederkomst van Christus! 

 Winfrida M.: Ik wil een bemoedigend woord met je delen dat jullie gebeden 
werken! Afgelopen sabbat werden vijf mensen gedoopt in Kinshasa na het 100 
Gebedsdagen programma dat werd gedeeld via Radio, WhatsApp en andere sociale 
media! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor leden die verzwakken in hun geloof tijdens deze pandemie. Bid voor de 

Heilige Geest om duidelijk in hun hart te spreken. Bid voor hen die zich tot hen 
kunnen keren om moed, wijsheid en liefde te hebben terwijl ze proberen hen te 
helpen om terug te keren naar een getrouwe wandeling met Jezus. 

 Bid voor de leden van de West Zimbabwe Conferentie die zich verenigen om de 
behoeftige, kwetsbare, bejaarde en gehandicapte mensen in hun gemeenschap te 
steunen. 

 Bid voor leden en/of oud-leden en jongeren die gevangen zitten in valse 
leerstellingen en ketterij. Bid voor God om hun ogen te openen en voor de kerk om 
hen te helpen de waarheid te vinden zoals die in Jezus is. 

 Bid voor Gods bescherming over medische professionals in CHI Memorial Hospital 
Chattanooga en andere ziekenhuizen wereldwijd. 
 

 
 

Dag 77 - Gebedsfocus - Donderdag 11 juni 2020 
 

Gemachtigd om te dienen 
 

"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de 

aarde." - Handelingen 1:8 
 

"Gods dienaren hebben niet allemaal dezelfde gaven, maar ze zijn allemaal Zijn werkers. 
Ieder dient te leren van de Grote Leraar en dan door te geven wat hij heeft geleerd. Ze doen 
niet allemaal hetzelfde werk, maar onder de heiligende invloed van de Heilige Geest zijn ze 



allemaal Gods werktuigen. God gebruikt een verscheidenheid aan gaven in Zijn werk van het 
winnen van zielen uit het leger van Satan. "Ye Shall Receive Power, p. 192 

 
HARTVRAGEN: 
Het is een opwindend iets om deel te nemen aan Gods werk van mensen naar Jezus te leiden. 
Jij, met jouw talenten, capaciteiten en invloed kan een ambassadeur van genade zijn in deze 
wereld! Dat is fantastisch! Wanneer je leven aan God is overgegeven en je wordt vervuld 
met de Geest, zal Hij je in staat stellen om jouw deel te doen in het wonderlijke voorrecht 
van zielenwinning! Hij zal je vaardigheden heiligen en je Zijn spirituele gaven geven om 
welke taak Hij je ook geeft te volbrengen. 
Ga je vandaag je leven wijden aan het werk van het winnen van zielen met Jezus? Zul je erop 
vertrouwen dat de Heilige Geest jou in staat zal stellen om zelfs schijnbaar onmogelijke 
taken uit te voeren? Zul je Jezus vragen om je te dopen met de Geest terwijl je uitreikt naar 
de wereld om jou heen? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Mary F.: Onze kerk is gezegend met het feit dat zij gedurende 100 Gebedsdagen 
verenigd is. De kerk voelt de vrede van God en de kerk ziet de machtige handen van 
God. 

 Ronald L.: Tijdens de lockdown was een kleine groep bestaande uit voormalige 
Adventisten en nieuw geïnteresseerden actief bezig met Bijbelstudie. Als hun 
districtspredikant had ik een ontmoeting met die kleine groep en leidde een 
opwekkingsdienst. Aan het einde van de bijeenkomst organiseerden we een 
voetwassing en heilig avondmaaldienst en tot onze verbazing namen in totaal 52 
leden deel aan de dienst, waarvan 60% van de deelnemers oud- en nieuwe leden 
waren die Jezus accepteerden en door middel van de heilig avondmaaldienst hun 
verbond aangingen. Ik wil God loven voor het opnemen van Papoea-Nieuw-Guinea 
in de 100 Gebedsdagen op dag 57. God verhoorde jouw gebeden de volgende dag 
23 mei door Zijn verloren schapen terug te leiden naar Zijn kudde. Prijs God! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor de kerken op de Caribische eilanden die zich nu naast de pandemie moeten 

voorbereiden op het orkaanseizoen van 2020.  
 Bid voor de bediening van de Ellicott City Adventist Church, MD, USA, terwijl ze 

maskers, handschoenen en brillen voor medisch personeel verzamelen. 
 Bid voor de Setagaya Jeugdkerk die werkt aan het opbouwen van relaties met de 

gemeenschap eromheen. Bid alsjeblieft terwijl jongeren en hun leiders op zoek gaan 
naar creatieve manieren om hun stad te dienen. 

 Bid voor een hulpcentrum in San Jose, Costa Rica, dat muziek en sportlessen, 
gezinsadvies, Bijbelstudies en meer biedt. Vraag God alsjeblieft om dit zendingswerk 
te zegenen en om de mensen te sturen die Hem het meest moeten leren kennen. 

 
 
 


