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Een deugdzame erfenis 
Door Frank M. Hasel 

 
Mijn grootvader, Franz Hasel, was een ingezegende Zevende-dags Adventisten predikant 
in Duitsland. Tegen zijn wil werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeroepen voor het 
leger. Omdat mijn grootvader de geboden van God wilde eren, waaronder "gij zult niet 
doden", vroeg hij om in het medisch korps te mogen dienen en weigerde hij een wapen te 
gebruiken. Maar zijn verzoek werd niet ingewilligd. In plaats daarvan werd hij in een 
andere eenheid geplaatst als eenheidsbediende in de frontlinie. Hij nam echter zijn 
overtuiging om niet te doden zo serieus dat hij een houten geweer in zijn holster droeg 
gedurende de oorlog. Hoewel hij dacht dat hij vele malen zou sterven, beschermde God 
mijn grootvader keer op keer op miraculeuze wijze. Zijn inspirerende verhaal is te lezen in 
het boek A Thousand Shall Fall. 
 
Mijn grootvader vertelde ons vaak een verhaal dat niet is opgenomen in A Thousand Shall 
Fall. Terwijl hij in Rusland diende, ver van huis, kreeg zijn eenheid de opdracht om de 
huizen te doorzoeken van elk dorp dat de Duitsers tijdens hun opmars naar Rusland 
hadden veroverd. Ze kregen het bevel om op zoek te gaan naar verzetsstrijders, die zich in 
huizen verstopten en de oprukkende Duitse troepen zouden aanvallen. Ze kregen het 
bevel om onmiddellijk en zonder onderscheid elke persoon die ze vonden neer te schieten.  
 
Op een dag, toen mijn grootvader voorzichtig een huis doorzocht, had hij het gevoel dat er 
iets vreemds aan de hand was. Toen hij een bepaalde kamer binnenkwam, vond hij die 
leeg, maar hij had nog steeds de indruk dat er iets verdachts aan de hand was. Toen hij 
onder het bed keek, zag hij een jongeman naar hem staren. Mijn grootvader wist dat als hij 
deze jongeman zou verraden, hij zeker zou worden neergeschoten. Hun ogen ontmoetten 
elkaar voor een fractie van een seconde die een eeuwigheid leek. Toen stond mijn 
grootvader op, verliet de kamer en meldde niet wat hij had gezien. Hij had compassie voor 
deze jongeman en spaarde zijn leven.  
 
Enkele weken later kreeg mijn grootvader de opdracht om te patrouilleren bij een 
belangrijke spoorweg. Zijn taak was ervoor te zorgen dat er geen verzetsstrijders de 
sporen zouden bombarderen. Hij was alleen toen een groep Russische Kozakken hem snel 
op hun paarden tegemoet reden. Er was geen manier om te ontsnappen. Hij bereidde zich 
voor op de dood, in de overtuiging dat ze hem zeker zouden ombrengen.  
 
De groep omsingelde hem snel, maar mijn grootvader schrok toen hij het gezicht van hun  
commandant zag. Het was dezelfde jongeman die hij onder het bed in dat huis had zien 
schuilen. Ze herkenden elkaar onmiddellijk. De jonge Kozakken commandant richtte zijn 
geweer op mijn grootvader en gaf hem het signaal: "Ik zou je nu kunnen doden," gaf hij 
aan, "maar je was zo vriendelijk om mijn leven te sparen. Dus, zal ik je leven sparen!" Toen 
beval hij zijn mannen door te rijden. In Gods voorzienigheid werd het leven van mijn 
grootvader opnieuw gespaard. Zijn goedertierenheid voor die man en zijn trouw aan God 
kreeg hij nu terug. Ik ben zo dankbaar voor het deugdzame leven en het voorbeeld van 



trouw en goedertierenheid dat mijn grootvader heeft achtergelaten. Deze erfenis kan ook 
de onze zijn. 
 
Er is iets eigenaardigs aan trouw. Hoewel je een beetje beroemd of een beetje rijk kunt 
zijn, kun je niet een beetje trouw zijn. Trouw heeft iets exclusiefs dat onverdeelde 
aandacht vraagt. Of je bent 100 procent trouw, of je bent ontrouw. Als je 95 procent trouw 
bent, ben je niet trouw maar ontrouw. Trouw vereist een totale toewijding. God wil onze 
onverdeelde loyaliteit en volledige, complete toewijding.  
 
In het Oude Testament lezen we het verhaal van Daniël, die in het hol van de leeuwen 
werd geworpen omdat hij niet bereid was zijn geloof in God te compromitteren. Toen 
Daniël zich onderscheidde als een wijze, betrouwbare leider voor de koning, werden zijn 
vijanden jaloers en zochten ze naar manieren om hem te beschuldigen van wangedrag. 
"...zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, van iets verkeerds vinden, omdat hij 
betrouwbaar was en er geen nalatigheid van iets verkeerds bij hem te vinden was. "Daniël 
6:5". Mijn hoop is dat onze vijanden (als we die hebben) en onze vrienden, en allen die ons 
leven hebben geobserveerd te midden van deze COVID-19-crisis, hetzelfde over ons zullen 
ontdekken! Dat we mensen mogen zijn die bekend staan om de oprechte goedertierenheid 
die we teder overbrengen naar anderen en dat we gerespecteerd mogen worden voor 
onze trouw in de dagelijkse dingen die we doen. En dat we net als Daniël op God mogen 
vertrouwen om voor ons te zorgen, omdat we trouw zijn aan Zijn wil. Wat de toekomst 
ook in petto heeft, laten we mannen en vrouwen zijn die vriendelijk voor elkaar zijn en die 
trouw zijn aan God en Zijn Woord.  
 
Frank M. Hasel, PhD, is theoloog en directeur van het Bijbelse Onderzoeksinstituut van de General Conference . 
Frank is ook een bestseller-auteur en de co-auteur van het huidige Sabbatschoolboekje'De Bijbel interpreteren'. 
Het verhaal dat in de wijding van deze week wordt gedeeld, is te vinden in zijn meest recente boek Leven voor 
God: Het herwinnen van de Vreugde van Christelijke Deugd. 
 
HARTSVRAGEN: Hoe kan je echte daden van vriendelijkheid overbrengen naar de mensen 
om je heen? Op welke gebieden vind je het moeilijk om vriendelijk te zijn voor anderen en 
trouw aan God? Wat zijn enkele specifieke manieren waarop je zou willen groeien in je 
trouw? Daniël is een goed voorbeeld van hoe de trouw van een mens aan God een heel 
koninkrijk heeft beïnvloed. Hoe kan jouw vriendelijkheid anderen helpen om Gods ware 
karakter te zien en hoe kan jouw trouw aan God deuren openen om Zijn trouw aan de 
mensen om je heen te laten zien?  

  
HART CHALLENGE: Het kan gemakkelijk zijn om in woorden en liederen in het openbaar 
trouw aan God te belijden. Het is echter vaak in de kleine dingen van het leven - wanneer 
niemand kijkt, of niemand die je kent kijkt - dat de echtheid van iemands trouw op de proef 
wordt gesteld. Vraag God om je te helpen gebieden in je leven te zien waaraan gewerkt moet 
worden. Bid voor Jezus om Zijn leven in jou uit te leven en voor de kracht om de optie van 
trouw te kiezen wanneer de verleiding roept. 

 
" Wanneer iemand onder buitengewone omstandigheden in een geestdriftige 
gemoedstoestand geraakt, is dit nog geen afdoend bewijs dat hij een christen is. Heiligheid is 
geen opgetogenheid: het is een algehele overgave aan de wil van God. Het is leven naar ieder 
woord dat van de mond Gods uitgaat. Het is het doen van de wil van onze hemelse Vader. Het 
is op God vertrouwen in beproeving, in de duis-ternis zowel als in het licht. Het is wandelen 
door geloof en niet door aanschouwen. Het is een zich op God verlaten met een 
onvoorwaardelijk vertrouwen, en een blijven in Zijn liefde.". – Van Jeruzalem tot Rome, p. 51 



 
Verdieping: Extra leesmateriaal voor deze week 

 Ellen White, Christian Help work  
 Frank M. Hasel, Leven voor God: Het herwinnen van de vreugde van Christelijke 

Deugd... 
 
 
 

Dag 85 - Gebedsfocus - Vrijdag 19 juni 2020 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Lovesky J..: God legde mij op het hart om de 100 Gebedsdagen te delen, en binnen 
een dag hebben meer dan 500 mensen zich aangemeld om de berichten van mij te 
ontvangen via WhatsApp en een telegramplatform. We bidden elke avond om 20.00 
uur. 

 We zien dat de Heer zegeningen en wijsheid geeft aan zijn kerkleiders en leden 
over de hele wereld om de uitdagingen van de pandemie en andere uitdagingen het 
hoofd te bieden.  Financiën, gezondheid, opening van kerken, God werkt door de 
storm heen! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor meer trouw in je leven en voor een hart dat altijd de vriendelijkheid van 

Jezus weerspiegelt. 
 Bid voor het Manna House, een welzijnscentrum in het Verenigd Koninkrijk dat van 

plan is om na COVID-19 een revalidatieprogramma uit te voeren om mensen voor 
Jezus te bereiken via de gezondheidsboodschap. Bid voor de benodigde 
goedkeuring van de overheid. 

 Bid voor het 1000 Missionary Movement Training Center in Noord-Sumatra, 
evenals voor alle missionaire trainingsinstituten, om manieren te vinden om hun 
bediening voort te zetten ondanks de COVID-19 pandemie. 

 Bid voor leden die dierbaren aan de pandemie, of om andere redenen hebben 
verloren. 

 
 
 

Dag 86 - Gebedsfocus - Sabbat, 20 juni 2020 
 

Belofte van hoop 
 

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn 
Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een 
plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, 
kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”– Johannes 14:1-3 

 
"We hebben hier geen thuis, we zijn maar pelgrims en vreemden, die naar een beter land 

gaan, een hemels land. Richt je gedachten op deze dingen, en terwijl je dit doet, zal Christus 
aan je zijde staan. " - Life Sketch of Ellen G. White, p. 293 

 



HARTSVRAGEN: 
Door Gods barmhartigheid, genade en goedertierenheid is ons hoop gegeven. Hoop op een 
betere toekomst, hoop op vergeving en overwinning op de zonde, en de hoop op het eeuwige 
leven. Satan en deze wereld bieden ons talloze redenen om het leven op te geven, maar in 
Jezus, "... zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem, ja en in Hem... "(2 Korinthe 
1:20). 
Zul je ervoor kiezen om de beloften van hoop, die je in Gods woord zijn gegeven en die je 
door het bloed van Jezus zijn gegarandeerd, aannemen? 
Zul je Hem vragen om je te helpen de hoop op Zijn wederkomst en het eeuwige leven met 
Hem in het oog te houden? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Anoniem: We baden voor God om de middelen te verschaffen om een kerk te 
bouwen, en Hij werkte aan het hart van een rijke zakenman om de benodigde 
middelen te doneren! 

 COVID-19 gevallen nemen langzaam af in Europa en andere plaatsen in de wereld. 
De ziekenhuiscijfers worden lager, zelfs terwijl landen zich weer openstellen met 
behoud van sociale afstand en andere regelgeving. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor Jezus om je een nieuwe openbaring te geven van de glorieuze hoop die je 

in Hem hebt. 
 Bid voor de bekering van je familieleden, vrienden, collega's en de vele namen die 

naar het 100 Gebedsdagen team zijn gestuurd. 
 Bid voor leden die geestelijk, lichamelijk of financieel worstelen om sterk te blijven 

gedurende verschillende beproevingen en om Jezus om hulp te vragen. 
 Bid voor verschillende kerken en bedieningen in de Zuid-Engelse Conferentie. Bid 

voor financiële wonderen om kerken te planten en de huidige gebouwen op te 
knappen om de gemeenschappen om hen heen beter te kunnen dienen. 

 
 
 

Dag 87 - Gebedsfocus - zondag 21 juni 2020 
 

Belofte van Vreugde 
 

“De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap...” – Spreuken 10:28a 
 

"De ziel die de liefde van Christus koestert is vol vrijheid, licht en vreugde. In zo'n ziel zijn er 
geen verdeelde gedachten. De hele mens verlangt naar God. Hij gaat niet naar de mensen om 

zijn plicht te kennen, maar naar Christus, de bron van alle wijsheid."  
- Christus Weerspiegelen, p. 114 

 
 
HARTSVRAGEN: 
Heb je ooit de 'vreugde van de Heer' gevoeld? De vreugde om met God te zijn, om met Hem 
te communiceren door middel van gebed en Zijn Woord? Wanneer je een glimp opvangt van 
Jezus in Zijn zuivere schoonheid, vervaagt al het "plezier" dat de wereld biedt tot niets. Jezus 



zal met Zijn weergaloze charmes je hart vullen met een vreugde die letterlijk niet van deze 
wereld is!  
Wil je de hemelse vreugde ervaren? De vreugde van het heil, de vreugde van trouw, de 
vreugde van harmonie en samenwerking met God? 
Waarom vraag je God vandaag niet om je een voorproefje te geven van Zijn vreugde door 
meer tijd met Hem door te brengen in gebed en meditatie van Zijn Woord? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Novo Tempo (Hope Channel-dochter in Brazilië) zet zich in voor 24/7 
evangelisatie. De week voor Pasen was een speciale tijd voor evangelisatie in de 
Zuid-Amerikaanse Divisie. Toen alle kerken gesloten waren vanwege de pandemie, 
baden de leiders. Ze besloten een online evangelisatiebijeenkomst te houden met 
evangelist Luís Gonçalves, wat resulteerde in 30.256 verzoeken om te dopen! God 
is toch in staat om alle dingen ten goede samen te laten werken voor hen die de 
Heer liefhebben! 

 Anoniem: Door de 100 Gebedsdagen heb ik mijn behoefte aan meer van Jezus en 
minder van mijzelf gerealiseerd. Ik prijs God voor Zijn liefde en genade voor mij! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor een hart dat dagelijks gevuld is met hemelse vreugde. 
 Bid voor gelovigen die geconfronteerd worden met verschillende beproevingen 

met betrekking tot de naleving van de sabbat. Bid voor hun trouw om te schitteren 
in het licht van uitdagingen en vervolging. 

 Bid voor het Naga View Adventist College in de Filippijnen om te overleven 
ondanks COVID-19. 

 Bid voor het einde van de COVID-19 pandemie. 
 
 
 

Dag 88 - Gebedsfocus - Maandag 22 juni 2020 
 

De belofte van de liefde 
 

“…Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” – 
Jeremia 31:3 

 
"Er is een plan bedacht waarbij de wonderbaarlijke genade en liefde van Christus aan de 

wereld wordt getoond. In de oneindige prijs die de Zoon van God betaald heeft om de mens te 
verlossen, wordt de liefde van God geopenbaard. Dit glorieuze verlossingsplan is ruimschoots 
voldoende om de hele wereld te redden. De zondige en gevallen mens kan in Jezus compleet 

worden gemaakt door de vergeving van de zonde en de toegerekende gerechtigheid van 
Christus." Boodschappen aan jongen mensen, p. 137. 

 
 
 
  



HARTSVRAGEN: 
God is liefde. Wanneer je je openstelt voor deze realiteit en begint te zien wat Hij allemaal 
doet door deze lens van volmaakte liefde, zal je leven getransformeerd worden en een 
reflectie en een kanaal van Gods liefde worden. Elke belofte van God is een belofte die uit 
liefde geboren is. God wil door Zijn liefde een persoon van liefde van je maken! 
Heb je Gods liefde haar werk laten doen om alle egoïsme in je hart te laten smelten? Laat je 
Jezus, door Zijn Woord, herdefiniëren hoe ware liefde voelt, ziet en doet? Ga je akkoord met 
het proces om een persoon van liefde te worden? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Francisca A.: De 100 Gebedsdagen hebben mij en mijn kinderen geholpen om elke 
ochtend en avond te bidden. Ik prijs God voor deze tijd van gebed. Een vriendin van 
mijn dochter kwam op bezoek en beleefde het ook. Ze ging naar haar huis en 
overtuigde haar familie om elke dag te bidden, wat ze nu met veel plezier doen! 

 Mike had het erg moeilijk tijdens de lockdown. Op een dag, toen hij op zoek was 
naar wat programma's op TV, ontdekte hij Hope Channel. "Ik heb hoop nodig," zei 
hij tegen zichzelf. Hij begon te kijken naar interactieve bijbelstudies en andere 
inspirerende programma's. Hij keek naar de hele serie over Daniël en naar een 
andere serie over Openbaring. Als gevolg van zijn studie besloot hij zijn hart 
volledig aan Jezus te geven!  
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor een diepere en vollere waardering, ontvangst en toepassing van Gods 

liefde in je leven. 
 Bid voor Evangeline N., en vele anderen die worstelen met kanker en verschillende 

ziekten. Bid voor genezing. 
 Bid voor pas gedoopte leden die zich kort voor of zelfs tijdens de COVID-19 

pandemie bij de kerk hebben aangesloten. Bid dat het gebrek aan christelijke 
gemeenschap en kerkdiensten hun beslissing voor Christus niet zal 
overschaduwen. 

 Bid voor de Hamilton SDA kerk in Canada. Vraag God om de creatieve 
benaderingen van de bediening te zegenen in hun 'Really Living Centre', dat een 
gemeenschapscentrum, een kookschool, gratis olieverversing, een smoothiebar en 
indoor rotsklimmen biedt. 
 

 

Dag 89 - Gebedsfocus - Dinsdag 23 juni 2020 
 

Belofte van Wijsheid 
 

“En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder 
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.” – Jakobus 1:5 

 
"De God die wij aanbidden ziet de mens niet aan. Die aan Salomo wijsheid heeft gegeven, is 

ook nu nog bereid dezelfde zegen te schenken aan zijn kinderen..... Als iemand die onder lasten 
gebukt gaat, wijsheid zoekt, meer dan rijkdom, macht of aanzien, zal hij niet teleurgesteld 

worden. Zo iemand zal niet alleen van de grote Leermeester leren wat hij moet doen, maar ook 
hoe hij dat moet doen op een wijze die Gods goedkeuring kan wegdragen. " 

Profeten en Koningen, hst. 2 



 
HARTSVRAGEN: 
Jezus is Wijsheid. Hij weet te allen tijde wat de wijste manier is, de wijste raad, de wijste 
weg vooruit. Het leven stelt ons voor vele uitdagingen, of het nu gaat om je roeping, je gezin, 
je bediening, we hebben altijd behoefte aan goddelijke wijsheid. Loof God, Hij is meer dan 
bereid om wijsheid te geven aan iedereen die het vraagt! 
Wil je de dwaasheid van je eigen gedachten ruilen voor de wijsheid die van God komt? Ben 
je bereid om Gods raad aan te nemen, zelfs als deze tegen de "wijsheid" van de wereld en je 
eigen ideeën ingaat? Ben je bereid je hart te openen voor de wijze raadgevingen van Jezus 
die leiden tot een leven van gerechtigheid en liefde? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Enock C..: Moge glorie en lof worden geuit aan de Heer. Tijdens de lockdown 
hadden we dagelijks een diepgaande studie van het boek Genesis als een gezin dat 
wordt geleid door onze 27-jarige zoon. Het was een grote zegen om te beseffen hoe 
rijk het boek Genesis is. Nu hebben we als gezin een gewoonte van Bijbelstudie 
ontwikkeld! 

 Robert C..: Er werd de hele week voorbede gedaan voor een online evangelistische 
serie die ik net heb afgerond voor de Arizona-conferentie. Er werden velen gedoopt 
in kerken, rivieren en zwembaden! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid dat goddelijke wijsheid aan je bekend wordt gemaakt terwijl je tijd met God 

doorbrengt. 
 Bid voor Adventistische kerken, scholen en instellingen nu ze in gebed zorgvuldig 

overwegen om maatregelen treffen om te heropenen. 
 Bid voor Adventistische vrijgezellen, om vervulling in Jezus te ervaren en een 

goddelijke echtgenoot/echtgenote te vinden. 
 Bid voor het Tokyo Adventist Hospital, dat al meer dan 90 jaar de stad bedient. 

Vraag God alsjeblieft om hun werk te zegenen en te laten groeien, zodat de mensen 
in Tokio zowel fysieke als spirituele genezing kunnen vinden. 

 
 
 

Dag 90 - Gebedsfocus - Woensdag 24 juni 2020 
 

De belofte van de macht 
 

“Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” – Filippenzen 4:13 
 

"Ik wil dat iedereen zich realiseert welke mogelijkheden en kansen er zijn voor iedereen die 
Christus tot zijn steun en toeverlaat maakt." - Letter 45, 1893, par. 33 

 
HARTSVRAGEN: 
God is almachtig. Niets is te moeilijk, complex of ingewikkeld voor Hem - de Schepper van 
alle werkelijkheid. Hij kiest ervoor om Zijn macht te gebruiken om te helpen, te genezen en 
te herstellen. Omdat Zijn woorden kracht en leven zijn, komen al Zijn geboden, aanwijzingen 
en instructies tot ons met de belofte om in ons leven gerealiseerd te worden op voorwaarde 
van geloof. Geloof ontketent de beloofde kracht voor een getrouw leven. 



Zul je er vandaag voor kiezen om te geloven dat de kracht van God je door het geloof ter 
beschikking is gesteld? Zul je vertrouwen in Jezus, het Woord dat vlees is geworden, om je 
te voorzien van het vermogen om Zijn wil te doen? Zul je met Jezus werken aan een leven 
van genezing, hulp en herstel?  
 
PRIJS DE HEERE:  

 Zuster D..: Ik moedig mijn broer al jaren aan om naar de kerk te gaan. Nu, wanneer 
we online aanbidden, doet hij elke sabbat met ons mee! Bid alsjeblieft dat hij zijn 
hart aan de Heer zal geven en dat God een weg voor hem zal vinden om naar de 
kerk te gaan. 

 Gem C..: We prijzen de Heer voor vele gebedsleiders op de Filippijnen, wiens leven 
tijdens de gebedsmomenten zijn veranderd. Aanvankelijk waren sommige van deze 
leiders terughoudend om de oproep om gebedsleiders te zijn te accepteren, maar 
nu hebben velen zoveel vreugde in het geloof gevonden. In feite zijn de online 
gebedsessies de bron van hun kracht geworden in deze tijd van pandemie. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor geloof in Gods belofte om altijd de kracht te leveren om Zijn wil te doen. 
 Bid dat gebroken huwelijken hersteld worden, dat er verzoening komt tussen 

vervreemde partners en dat Jezus het centrum wordt van het huwelijk van elke 
gelovige. 

 Bid voor zuster T. uit Tanzania, die op verschillende manieren te lijden heeft onder 
haar beslissing om een Zevende-dags Adventist te worden. 

 Bid voor een nieuw centrum in Wit-Rusland, dat voorziet in een speeltuin, 
faciliteiten voor mensen met speciale behoeften, en nog veel meer. Vraag God 
alsjeblieft om deze belangrijke bediening te zegenen en te laten groeien, en help de 
werkers om de bezoekers aan God voor te stellen. 
 

Dag 91 - Gebedsfocus - Donderdag 25 juni 2020 
 

De belofte van het leven 
 

“. . . Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te 
hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de 

verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, 
Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.” – Deuteronomium 30:19-20 

 
"De Redder zal in de eerste opstanding zijn aangekochte bezit oproepen en tot dat 

triomfantelijke uur, waarop de laatste troef in handen zal zijn en het grote leger tot de 
eeuwige overwinning zal komen, zal elke slapende heilige in veiligheid worden gehouden en 
worden bewaakt als een kostbaar juweel, dat bij God bij naam bekend is. Door de kracht van 

de Verlosser die in hen leefde en omdat zij deelgenoten waren van de goddelijke natuur, 
worden zij uit de dood voortgebracht". - Maranatha, p. 300 

 
  



HARTSVRAGEN: 
Wat een prachtige waarheid! God, de Bron van alle Leven, is bereid om aan allen die geloven 
de kracht te geven om een leven van liefde, trouw en gerechtigheid te leiden aan deze kant 
van de hemel. Maar niet alleen dat: Hij schenkt ook graag het eeuwige leven aan Zijn 
kinderen, zodat ze voor altijd in volmaakte gezondheid, gelukzaligheid, vreugde en 
harmonie met Hem kunnen leven! Prijs Hem! 
Heb je de levengevende, levenstransformerende en levensverrijkende goede-nieuws-
realiteit die in Jezus voor je beschikbaar is, aangenomen? Kijk je uit naar de dag van de 
opstanding, wanneer allen die geloven een onsterfelijk lichaam zullen ontvangen om te 
genieten van het eeuwige leven met onze dierbare en liefhebbende God? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Carme A.: Ik ben alleenstaand, fulltime moeder van drie jongens, fulltime student, 
werkend en ik ben enorm betrokken bij de bediening in onze kerk. Ondanks de 
enorme eisen die aan mijn tijd en kracht worden gesteld, draagt God mij. We doen 
elke dag het 100 Gebedsdagen online met de kinderen, de jeugd en de volwassenen. 
De jongeren zijn erg betrokken, bidden en stellen vragen. Ondanks de financiële 
behoeften voor het onderwijs, kan ik God prijzen voor het feit dat Hij me zoveel 
geleerd heeft en me zo gezegend heeft in deze tijd van pandemie. Ik vind het leuk 
om dienstwerk te doen! 

 We prijzen de Heer dat sommige zendingswerkers in het Midden-Oosten 
hernieuwde geestelijke kracht ervaren. Sommigen van hen stonden ver van de 
congregatie af door ontmoedigingen en een gebrek aan opwekking. Maar door het 
online verenigd gebed tijdens 100 Gebedsdagen, verlangden ze er naar om weer 
deel uit te maken van een kerkgemeenschap. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor een ervaring van het overvloedige leven dat Jezus je heeft beloofd.  
 Bid voor alle Adventistische immigranten en voor personen die met een visum leven 

en die vanwege hun legale status geen toegang hebben tot hulp van de overheid 
tijdens deze pandemie. Bid dat zij worden voorzien van de noodzakelijke 
levensbehoeften. 

 Bid voor alle Adventisten en niet-Adventisten die besmet zijn met COVID-19. 
 Bid voor de Rostok School in Rusland, die kinderen met speciale behoeften bedient 

en een liefdevol, op Christus gericht leerplan biedt, dat zowel kinderen als ouders 
vreugde brengt. Bid alsjeblieft voor Gods zegen voor deze belangrijke bediening en 
haar personeel, studenten en ouders. 


