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Het is tijd om te stoppen met je zorgen te maken  
en simpelweg te vertrouwen 

Door Sikhu Daco 
 

Toen mijn eerste kind werd geboren, las ik alles wat ik voor ogen kreeg over wat er in de 
eerste maanden van zijn leven mis kon gaan. Immers, "een gewaarschuwd mens telt voor 
twee", toch? Hij was een gezonde voldragen baby met tien vingers, tien tenen en een 
uitstekende Apgar-score. Maar toen ik naar zijn onschuldige gezicht keek, werd ik 
plotseling bevangen door een bewustzijn van de kwetsbaarheid van het leven. 
 
Naarmate mijn honger naar allerlei lectuur vorderde, maakte ik kennis met SIDS (Sudden 
Infant Death Syndrome oftewel wiegendood) en begon ik aan een eindeloos onderzoek op 
het internet. Elk artikel dat ik las, elk persoonlijk verhaal over het verlies van een baby 
door SIDS diende alleen maar om mijn angst te vergroten over mijn onvermogen om mijn 
kleine te beschermen. Het ene moment las ik een artikel waarin je geadviseerd werd om 
niets in de wieg van de baby te leggen - geen deken of een knuffeldier - omdat elk 
voorwerp kan leiden tot SIDS: Het volgende moment stuitte ik op een getuigenis van een 
moeder die zich hield aan alle raadgevingen om SIDS te voorkomen, maar op een ochtend 
toch wakker werd en haar kind levenloos in hun wiegje lag. 
 
Wat als dat mijn baby was? Wat zou ik anders kunnen doen om ervoor te zorgen dat mijn 
gezin nooit zo'n lot zou treffen? Slaap was vermoeiend omdat ik bij elke beweging, elke 
kirren, elke verandering in de ademhaling van mijn baby wakker werd. Als een 
liefhebbende vrouw die het motto "het is goed om te delen" onderschrijft, deelde ik mijn 
angsten met mijn man, en de eerste nacht dat onze zoon langer dan zes uur sliep, maakte 
mijn man hem wakker om er zeker van te zijn dat hij nog steeds ademde. Je kunt het je 
inmiddels wel voorstellen - we werden ellendige wrakken vanwege angst! 
 
Hoe meer ik nadacht over hoe machteloos ik was om mijn kind te beschermen tegen SIDS, 
hoe duidelijker het voor mij werd hoe zwak al mijn inspanningen om de veiligheid, de 
bescherming en het welzijn van mijn kind te waarborgen waren. In feite kon ik mijn eigen 
welzijn niet garanderen, laat staan dat van een hulpeloze baby!  
 
Overweldigd door een gevoel van kwetsbaarheid wendde ik me tot mijn moeder, die mij 
naar Jezus doorverwees. Hoe heeft ze het gedaan? Hoe kun je ooit nog rusten als er zoveel 
ongelukjes zijn om je kind tegen te beschermen?  
 
Het antwoord was eenvoudig: Vertrouwen in Jezus. 
 
"Elke keer dat je je kind in slaap brengt, leg je hem in de handen van de God die nooit 
sluimert of slaapt", was haar raad. "Breng hem naar de Heer in gebed en laat hem daar 
achter. ” 
 



Mijn zorgen over SIDS maakten mijn zoon niet elke nacht veiliger. Het gaf me een vals 
gevoel van "iets doen" aan mijn bezorgdheid omdat ik er veel energie in stak. Maar in 
werkelijkheid deed mijn bezorgdheid niets om hem de hele nacht te helpen ademen. 
 
Dus Jezus vroeg: " Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte 
toevoegen?" (Matteüs 6:27). Jullie bezorgdheid lost het probleem niet op, het verbetert de 
situatie niet. Integendeel. In plaats van iets waardevols bij te dragen aan de 
omstandigheden, vertroebelt het je oordeel, vermindert het je onderscheidingsvermogen 
en maakt het je minder goed in staat om met de stressfactor om te gaan - wat de 
stressfactor ook mag zijn. 
 
Je maakt je zorgen over je financiën. Je maakt je zorgen over je opleiding. Je maakt je 
zorgen over jouw kinderen. Je maakt je zorgen over je huwelijk. Je maakt je zorgen over 
jouw gezondheid. Je maakt je zorgen over de toestand van de wereld en de gevolgen op 
lange termijn van deze COVID-19 pandemie. Je maakt je zorgen over de toekomst en over 
hoe alles straks verder moet. Je maakt je te veel zorgen. Het houdt nooit op! 
 
Dit is wat Ellen White te zeggen heeft:  
 
"Wanneer wij de behandeling der dingen waarmee wij te maken hebben in onze eigen 
handen nemen, en ons voor het welslagen daarvan afhankelijk stellen van onze eigen 
wijsheid, nemen wij een last op ons, die God ons niet te dragen gegeven heeft, en trachten die 
zonder Zijn hulp te torsen. We nemen zelf de verantwoording op ons, die God toebehoort, en 
op deze wijze stellen wij ons in werkelijkheid in Zijn plaats. Terecht kunnen wij ons dan 
zorgen maken, en gevaar en verlies verwachten; immers, dit zal zeker over ons komen. Maar 
wanneer we werkelijk geloven, dat God ons liefheeft, en dat het Zijn bedoeling is, ons wel te 
doen, zullen wij ophouden, ons zorgen te maken over de toekomst. Wij zullen God vertrouwen 
zoals een kind een liefhebbende ouder vertrouwt. Dan zullen onze moeilijkheden en 
kwellingen verdwijnen; want onze wil is opgenomen in de wil van God." Gedachten van de 
Berg der Zaligsprekingen, p. 89.3 (1896).  
  
In een zondige wereld kunnen we er zeker van zijn dat er uitdagende situaties zullen 
ontstaan. De wereldse wijsheid zegt dat de beste manier om voorbereid te zijn op een 
eventuele calamiteit is om onszelf zoveel mogelijk te informeren – een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. Maar als het gaat om het verkrijgen van vrede te midden van een 
storm, is kennis niet effectief. De enige voorbereiding die werkt, is het ontwikkelen van 
een blijvend vertrouwen in de God die alles – van het kleinste atoom tot het uitgestrekte 
universum - in Zijn handen heeft. Godzijdank heeft Hij nog steeds alles onder controle! 
 
Sikhu Daco is de Senior Editorial Assistant voor inVerse - een nieuwe bijbelstudietraining voor jongvolwassenen 
ontwikkeld door de Sabbatschool afdeling van de Generale Conferentie. Voor meer dan 10 jaar werkte ze voor 
een bediening voor een seculiere campus na het ontvangen van haar batchelor diploma in Biochemie en Frans. 
Ze heeft ook een masters diploma in Religie met de nadruk op Systematische Theologie van Andrews University. 
Als panellid van Hope Channel's inVerse Bijbel praatprogramma mag ze zich bezighouden met haar twee 
passies voor Bijbelstudie en bediening van jongvolwassenen. Sikhu en haar man, Archie, hebben drie jongens in 
de leeftijd van 4, 2 en 9 maanden. 
 
HARTVRAGEN:  
Heb jij geworsteld met het geloof in tijden van crisis? Heb jij geworsteld met het leren 
vertrouwen, wanneer alle omstandigheden en alle gevoelens erop lijken te wijzen dat er 
geen goede oplossing voor jou beschikbaar is? Vraag God om je meer vertrouwen en een 
sterker geloof in Zijn beloften te geven! 



 
HART CHALLENGE:  
Zorgen, angst, stress, dit zijn natuurlijke reacties wanneer we geconfronteerd worden met 
moeilijke, oncontroleerbare situaties. Denk aan je leven en aan je gezin. Wat zijn sommige 
dingen waar je je zorgen over maakt? Wat zijn scenario's die je bang maken? 
Open nu je Bijbel en probeer bijbelteksten en verhalen te vinden die je vrede en kracht van 
God beloven. Lees ze, schrijf ze op, onthoud ze en geloof ze. Is er echt iets dat onze God 
niet aankan? 
 
Verdieping - Aanvullend Leesmateriaal voor deze week: 

 "Vrede, wees stil", (Wens der Eeuwen, hoofdstuk 35) door Ellen G. White. 
 "Surrender - The Secret to Perfect Peace & Happiness" door Gregory L. Jackson  

 
 
 

Dag 78 - Gebedsfocus - Vrijdag 12 juni 2020 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Pastoor H.: Hartelijk dank voor jullie gebeden! Mijn neef en zijn vrouw zijn nu 
genezen. 

 Een individu gaf een substantiële donatie om literatuurevangelisten over de hele 
wereld te helpen in deze tijd van crisis. Literatuurevangelisten vinden nieuwe en 
creatieve manieren om mensen met boeken over het geloof te bereiken ondanks de 
lockdowns! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor meer geloof en waarheid in God, vooral in deze crisistijd. 
 Bid voor Gods zegen voor de leden die taxi's in Panama City besturen en gebruik 

maken van deze taxi's als mobiele hulpcentra. De helft van Panama's burgers woont 
in Panama Stad. 

 Bid voor de aanstaande Adventist Women Ministries kleine groepen evangelisatie 
in de West Nigeriaanse Unie. 

 Bid voor je directe en indirecte familieleden. Bid voor hen die Jezus niet kennen als 
hun persoonlijke Verlosser en die nog niet tot Hem aangetrokken zijn om zich te 
bekeren. 

 
 
 

Dag 79 - Gebedsfocus - Sabbat, 13 juni 2020 
 

Spirituele Genezing 
 

" Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U 
bent mijn lofzang." - Jeremia 17:14 

 
" De verlamde vond in Christus genezing voor zowel ziel als lichaam, Hij had genezing voor 
de ziel nodig voordat hij de lichamelijke gezondheid op prijs kon stellen. Voordat lichame- 



lijke ziekte genezen kon worden, moest Christus verlichting in de geest brengen en de ziel van 
zonde reinigen. Deze les mag niet over het hoofd gezien worden. Ook nu zijn er duizenden 

die aan lichamelijke ziekten lijden, die, zoals de verlamde, verlangen naar de boodschap: "Uw 
zonden zijn u vergeven." De last der zonde met zijn onrust en onvervulde verlangens is de 

voedingsbodem van him ziekten. Zij kunnen geen verlichting vinden totdat zij tot de 
Heelmeester van de ziel komen. De vrede, die Hij alleen kan geven, zou nieuwe levenskracht 
geven aan de geest en gezondheid aan het lichaam."- De weg tot Gezondheid, hoofdstuk 5 

 
 
 
HARTVRAGEN: 
Zo vaak vragen we God om onze lichamelijke ziekten te genezen, zonder te erkennen dat 
onze meest dringende nood eerst geestelijke genezing is. Ja, lichamelijke kwalen kunnen 
soms dringender voelen en lijken pijnlijker dan zonden in ons leven die nog niet vergeven 
zijn, maar vergis je niet, niets is belangrijker dan dat onze zonden van ons worden 
weggenomen. "Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel 
schade lijdt?" (Marcus 8:36). Wat is makkelijker voor jou, om God te vragen om lichamelijke 
genezing, of om een volledige reiniging van je zonden en de kracht om te overwinnen, vooral 
je lievelingszonden? Ben je bereid om lichamelijke ziekten te dragen zolang je geestelijk 
gezond blijft? Waarom vraag je God nu niet om je behoefte aan geestelijke genezing te laten 
zien? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 God heeft enkele van onze Adventistische ziekenhuizen manieren gegeven om de 
broodnodige persoonlijke beschermingsmiddelen te ontvangen voor de 
behandeling van COVID-19 patiënten. 

 De online evangelisatiebijeenkomsten van AWR hebben al honderdduizenden 
mensen aangetrokken! God bereikt massa's mensen via het internet in deze tijd van 
crisis. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor een geestelijke genezing van zonde, egoïsme en hoogmoed. 
 Bid voor een anonieme vrouw die al 15 jaar onder duivelse aanvallen staat.  
 Bid voor het zendingswerk van een nieuw Adventist verslavingsherstelcentrum in 

Orlando, Florida, USA, dat helpt om de opioïde-epidemie te bestrijden. Bid ook voor 
miljoenen die verlangen naar vrijheid van verslaving. 

 Bid voor de laatste avond van de AWR online evangelistische bijeenkomsten en 
voor velen om zich volledig over te geven aan Jezus en de nieuw geleerde 
waarheden. 
 

 
 

Dag 80 - Gebedsfocus - zondag 14 juni 2020 
 

Fysieke Genezing 
 

"De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is, maakt U heel zijn ziek bed 
anders. ” - Psalm 41:4 

 



“. . . Christus is nu dezelfde meevoelende Geneesheer als die Hij gedurende Zijn aardse 
díenstwerk was. In Hem is er helende balsem voor iedere ziekte, herstellende kracht voor 
ieder gebrek. Zijn discipelen van deze tijd moeten even goed voor de zieken bidden als de 
discipelen vanouds deden. En genezingen zullen volgen; want "het gelovige gebed zal de 

lijder gezond maken." Wij hebben de kracht van de Heilige Geest, kalme zekerheid des 
geloofs, die aanspraak kan maken op Gods beloften. De belofte van de Here "Zij zullen de 
zieken de handen opleggen, en zij zullen genezen," (5) is nu even betrouwbaar als in de 
dagen van de apostelen. Het toont het voorrecht van Gods kinderen en ons geloof moest 

beslag leggen op alles wat dat inhoudt." – De weg tot Gezondheid, hoofdstuk 16 
 
HARTVRAGEN: 
God heeft de kracht om elke remedie te genezen met één woord. Hij heeft beloofd dat 
iedereen die in Hem gelooft zal genezen. Of dit in dit leven gebeurt, of uiteindelijk bij de 
opstanding, is aan Hem om te bepalen met Zijn volmaakte wijsheid. We worden 
aangemoedigd om voor de zieken te bidden met geloof in de Almachtige Genezer. Vaak 
raadplegen we Zijn vermogen om te genezen pas als we alle aardse mogelijkheden eerst 
hebben uitgeput; en hoewel het belangrijk is om alles te doen wat we kunnen om ziekte te 
voorkomen en te behandelen, moeten we altijd eerst naar God gaan en Zijn leiding zoeken 
als we met ziekte te maken hebben. 
Geloof je in Gods kracht om te genezen? Vertrouw je erop dat Hij het beste weet wanneer te 
genezen, en wanneer niet? Ben je bereid om je leven in Zijn handen te geven in tijden van 
gezondheid, zodat je trouw blijft in tijden van ziekte? Ben je bereid om Zijn genezing te 
accepteren als het komt in de vorm van een verandering in de levensstijl? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 De Adventkerk was in staat om binnen enkele dagen meer dan 10.600 digitale 
zendelingen te rekruteren. Als gevolg daarvan zijn Adventistische bijbelstudies 
veelbezocht op het internet en verschijnt deze bovenaan de lijst in de 
zoekresultaten op Google en YouTube. 

 Op de Filippijnen bidden honderden jongeren in massale gebedsgroepen en 
gebedskettingen online. Opwekking en wonderen vinden plaats! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor meer geloof in de genezende kracht van God. Bid voor kracht om een 

gezonde levensstijl aan te nemen. 
 Bid voor Adventistische scholen over de hele wereld terwijl ze geconfronteerd 

worden met de gevolgen van COVID-19 en creatieve manieren moeten vinden om te 
kunnen blijven onderwijzen en hun scholen draaiende te houden na de 
zomervakantie. 

 Bid voor de missie van Gabon terwijl ze een bijbelconferentie live doen op Facebook 
en YouTube tot 26 juni. Bid dat de Heer het programma zal leiden en de harten zal 
raken van degenen die ernaar luisteren.  

 Bid voor de geestelijke genezing en het herstel van zuster D.'s gezin. Haar man heeft 
een meervoudig myeloom en is zwak in het geloof. Haar kinderen hebben de kerk 
verlaten en hebben een niet-Bijbelse levensstijl omarmd. Haar ouders zijn 
gehandicapt door ziekte.  
 

 
 

Dag 81 - Gebedsfocus - maandag 15 juni 2020 



 

Een gezonde geest 
 

"En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van 
uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil 

van God is. ” - Romeinen 12:2 
 

"Zowel de fysieke als de mentale krachten, met de affecties, moeten zo getraind worden dat 
ze de hoogste efficiëntie kunnen bereiken. "Counsels on Health, p. 445 

 
HARTVRAGEN: 
Een gezonde geest is in grote mate afhankelijk van waar je gedachten voortdurend bij 
stilstaan, je dieet, lichaamsbeweging en gezonde relaties. 
Er zijn wetenschappelijk bewezen verbanden tussen wat we eten en hoe ons dieet onze 
mentale capaciteiten beïnvloedt. Een plantaardig dieet, meer fruit en bladgroenten, kan 
onder andere de gezondheid van onze hersenen positief beïnvloeden. Ook wat we met onze 
ogen en oren consumeren en waar we voortdurend over denken en praten, heeft een grote 
invloed op onze mentale toestand. 
Kies je ervoor om na te denken over hemelse dingen, over thema's van gerechtigheid en 
heiligheid? Houd je je hersenen bezig met activiteiten die gericht zijn op Gods Woord en 
wil? Hoe ziet jouw dieet eruit? Is er ruimte voor verbetering om een gezonder verstand te 
hebben, in staat om spirituele activiteiten te ontplooien? Wanneer was de laatste keer dat 
je een diepgaand, betekenisvol gesprek had met iemand? Vraag God om je te begeleiden in 
het proces van het verkrijgen van een betere geestelijke gezondheid vanaf vandaag? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Op veel plaatsen zijn de lockdown beperkingen opgeheven en kunnen mensen 
weer aan het werk. Ook zijn de nieuwe COVID-19 infectieaantallen in veel landen in 
de wereld gedaald. 

 Elden Ramirez (voorzitter van de conferentie van Montana): In de maand maart 
waren de tienden niet wat ze waren geweest. We brachten de situatie tot God in 
gebed. We ontvingen vier giften die het tekort aanvulden! Iedereen verwachtte dat 
april ook laag zou zijn. Maar april 2020 had de hoogste tienden die in de afgelopen 
tien jaar zijn afgedragen! God zorgt ervoor dat zijn werk doorgaat! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor een gezonde geest en het vermogen om te kiezen voor rechtvaardige 

gedachten. 
 Bid voor de missie van de kerk in de Democratische Republiek Congo. De 

onveiligheid vanwege rebellengroepen en de algemene politieke instabiliteit hebben 
een negatieve invloed op de missie van de kerk. Bid voor God om de duisternis en 
het kwaad te doorbreken en een machtige heropleving van godsvrucht te brengen 
aan de mensen in deze regio. 

 Bid voor het stedelijke hulpcentrum in Battambang, Cambodja. Het omvat een 
fitnessruimte, een vegetarisch restaurant, een speeltuin, een kapel, 
gezondheidsvoorlichting, muziekonderwijs en een taalschool. Bid voor Gods zegen 
over deze veelzijdige aanpak en vraag Hem om de bediening te laten groeien en de 
mensen te brengen wiens harten Hij heeft voorbereid. 

 Bid voor pas gedoopte leden over de hele wereld, die hun leven aan Jezus hebben 
gegeven in deze tijd van wereldwijde crisis. 



 
 

 

Dag 82 - Gebedsfocus - Dinsdag 16 juni 2020 
 

Matigheid 
 

"Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. ”  
- Galaten 5:16 

 
"Als de kracht van het toegeven aan eetlust zo sterk was voor het menselijke ras, dat de 
goddelijke Zoon van God, in plaats van de mens, een vasten van bijna zes weken moest 

doorstaan, wat een werk is er dan voor de christen! Maar hoe groot de strijd ook is, hij mag 
overwinnen. Door de hulp van die goddelijke kracht, die de hevigste verleidingen die Satan 

kon verzinnen, weerstond, mag ook hij in zijn oorlog met het kwaad volledig succesvol zijn en 
mag hij eindelijk de overwinningskroon in het koninkrijk van God dragen. "Adviezen over 

dieet en voeding, p. 167. 
 
HARTVRAGEN: 
Zonde verstoort ons leven op alle niveaus. Zonde brengt onbalans in ons leven en leidt ertoe 
dat mensen tot uitersten gaan. Op het gebied van voeding en levensstijl leidt dit tot 
verschillende gezondheidsproblemen die niet alleen voor ons, maar ook voor anderen 
negatieve gevolgen hebben. 
Alleen in dagelijkse verbinding met de Heilige Geest kunnen we de kracht en het vermogen 
vinden om in alle dingen gematigd te worden. 
Kies je er vandaag voor om God te vragen om je in staat te stellen gematigd te zijn in jouw 
dieet, jouw tijdsbesteding, jouw mediaconsumptie en jouw algemene levensstijl? Zul je 
vasthouden aan Zijn genade en vertrouwen in Zijn vermogen om je de overwinning te 
geven? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Jay W. : "Ik heb specifiek voor God gebeden om in deze tijd van pandemie 
mogelijkheden te openen om met mijn buren in contact te komen, omdat ik ze niet 
echt ken. God heeft mijn gebed verhoord en ik heb een band met hen kunnen 
opbouwen. Ik weet dat Hij een plan heeft voor hun redding!" 

 Begin april hield Adventist World Radio in samenwerking met de Moldova Union 
evangelistische bijeenkomsten op Facebook, YouTube en Zoom. Achtentwintig 
lokale predikanten in Moldavië begonnen uit te zenden op deze mediakanalen. Het 
resultaat is dat we nu meer dan 25.500 namen hebben van mensen die we nazorg 
bieden en meer dan 40 mensen hebben zich ingeschreven voor de doopklas! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid dat de Heilige Geest je helpt om matigheid in alle dingen te ontwikkelen vooral 

als het gaat om eetlust, mediaconsumptie en slaap. 
 Bid voor de kerk in Noord-Oeganda. De Adventboodschap wordt via de radio 

uitgezonden wat door andere kerkgenootschappen als een aanval wordt gezien. Bid 
dat de harten geraakt zullen worden en dat velen de waarheid zullen vinden! 



 Bid voor het dienstwerk voor daklozen in St. Louis, USA. Bid voor allen die betrokken 
zijn bij deze bediening om een door de Geest geleide weerspiegeling te zijn van Jezus 
te zijn terwijl ze de daklozen dienen.  

 Bid voor het einde van de COVID-19 pandemie. 
 
 
 

Dag 83 - Gebedsfocus - Woensdag 17 juni 2020 
 

Het belang van de natuur 
 

" De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te 
onderhouden.” - Genesis 2:15 

 
"Christus hield ervan de mensen om Hem heen te verzamelen onder de blauwe hemel, op een 

of andere met gras begroeide heuvel, of op het strand bij het meer. Hier, omgeven door de 
werken van Zijn eigen schepping, kon Hij hun gedachten veranderen van het kunstmatige in 

het natuurlijke. In de groei en ontwikkeling van de natuur werden de principes van Zijn 
koninkrijk geopenbaard. Terwijl de mens zijn ogen op de heuvels van God richtte en de 

wonderlijke werken van Zijn hand aanschouwde, kon hij kostbare lessen leren uit de 
goddelijke waarheid. " - Ministerie van Genezing, p. 54 

 
 
 
HARTVRAGEN: 
Een meerderheid van de wereldbevolking woont nu in steden en stedelijke nederzettingen. 
Omgeven door kunstmatige bouwwerken die door mensen gemaakt zijn, vervuilde lucht 
overal met constant lawaai, is het moeilijk om rustige, reflecterende tijd met God te hebben 
en te genieten van Zijn wonderbaarlijke werken van de natuur. Echter, tijd doorbrengen in 
de natuur verfrist het lichaam en de geest! 
Hoeveel van jouw tijd breng je door in een kunstmatige omgeving of door te kijken naar 
digitale media? Hoe vaak neem je de tijd om Gods geschapen natuur te waarderen? Waarom 
maak je er niet van nu af aan een punt van om regelmatig tijd in de natuur in te plannen om 
met God te communiceren en er geestelijke lessen uit te trekken? 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Stephen A.: Ik prijs God voor de 100 Gebedsdagen. De dagelijkse wijdingen hebben 
mij de gelegenheid gegeven om samen met mijn 9-jarige zoon te bidden. 

 Anoniem: De 100 Gebedsdagen hebben mij uitgedaagd tot een nauwere, meer 
getrouwe wandeling met God. Ik worstel echt met allerlei zaken, maar ik zie dat de 
overwinning in Jezus mogelijk is. Prijs Hem! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor open ogen om de spirituele lessen in de natuur te zien. Bid voor God om je 

te laten zien hoe je meer tijd met Hem in de natuur kunt doorbrengen. 
 Bid voor zendelingen, eerstelijnsbijbelwerkers en onze Global Mission Pioneers die 

over de hele wereld dienen in sommige moeilijke gebieden. 
 Bid voor kerken die in lange tijd geen kerkelijke groei hebben doorgemaakt om een 

opwekking voor de zending te ervaren. 



 Bid voor de leiding van de General Conference terwijl zij zoeken naar manieren om 
de lokale kerken over de hele wereld het beste te ondersteunen tijdens deze 
pandemie. 
 

 
 

Dag 84 - Gebedsfocus - Donderdag 18 juni 2020 
 

Een nieuw begin! 
 

"Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van 
God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk 
daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn." - 1 Korintiërs 6:19,20 

 
"Zonder kennis van de gezondheidsprincipes is niemand klaar voor de 

verantwoordelijkheden van het leven."  
- Ministerie van Genezing, p. 271 

 
HARTVRAGEN: 
God is zeer geïnteresseerd in ons algehele welzijn. Hij wil niet alleen geraadpleegd worden 
als we gezondheidsproblemen hebben, maar Hij is bereid ons te helpen om veel van de 
huidige gemeenschappelijke gezondheidskwesties te voorkomen en ons immuunsysteem 
te versterken. Daarom heeft Hij ons eenvoudige principes gegeven die echt werken. Deze 
principes zijn: Gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, schoon water, zonlicht, 
matigheid, genoeg frisse lucht, goede rust en vertrouwen in God. 
Je bent misschien al bekend met deze principes, maar oefen je ze wel uit? Neem deze 
gezondheidsprincipes van God aan en leer ze met de hulp van Zijn Geest allemaal in praktijk 
te brengen. 
 
PRIJS DE HEERE: 

 Bernard O..: We prijzen God. Hij gaf ons de kracht om een evangelistische missie te 
doen in Kitale, Kenia, te midden van deze pandemie. We konden de hele stad 
bedienen. Veel Bijbels werden uitgedeeld! 

 Anoniem: Ik wil onze God prijzen! Tijdens deze lockdown heb ik verschillende 
Adventistenpredikingen van over de hele wereld online kunnen bekijken. Eén 
getuigenis heeft me echt geraakt. Het was van een man die homoseksueel was en 
God heeft hem bevrijd. Ik had al heel lang een geheime zondige verslaving, maar na 
het horen van dit getuigenis wist ik dat niets onmogelijk is met God. Ik bad en bad, 
en God gaf me de overwinning! Halleluja! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor de bereidheid en het vermogen om alle natuurlijke gezondheidsprincipes 

van God in jou en je gezin toe te passen. 
 Bid voor een Adventist deli in Kingston, Jamaica die veggie-sandwiches combineert 

met christelijke boeken en een kinderhoek. Vraag God alsjeblieft om de juiste klanten 
te brengen en om Zijn liefde aan hen te schenken via de werkers daar. 

 Bid voor God om in alle Adventisten een diepere interesse in de profetische 
geschriften van Ellen G. White te wekken. 



 Bid voor een steunpunt voor gezinnen met autistische kinderen in Porto Alegre, 
Brazilië. Het wordt gerund door vrijwilligers die zich inzetten voor een open 
gemeenschapsklimaat. Bid voor Gods leiding en Zijn Geest om door de vrijwilligers 
te werken om de gemeenschap te bereiken.  

 
 
 
 


