
"Roep naar Jezus in onze dringende behoefte!" 
Week 14 - 100 Gebedsdagen 

26 juni - 4 juli 2020  
 

"We weten hoe het verhaal afloopt." 
Door Mark Finley 

 
Een van de belangrijkste redenen waarom we nooit in angst hoeven te leven, verteerd door 
zorgen en angst, is omdat we weten hoe het verhaal afloopt. We weten dat ziekte niet het 
laatste woord zal hebben: Christus wel. We weten dat het coronavirus, of een ander virus, 
een natuurramp, een calamiteit of een kernoorlog niet al het leven op de planeet aarde zal 
vernietigen. We hebben de belofte van Jezus' terugkeer. We zien hongersnood. We zien 
aardbevingen. We zien benauwdheid onder de volken. We zien de opkomst van een 
mogelijke kernoorlog. We zien het potentieel van een nucleaire ramp. We zien 
klimaatverandering. We zien de pest die duizenden mensen het leven kost. 
 
We zien deze dingen, maar we hebben een hoop die ons in staat stelt om te gedijen in de 
zwaarste tijden van het leven. Er is een gevoel van vertrouwen dat ons leidt omdat we de 
laatste hoofdstukken van de Bijbel hebben gelezen. We weten hoe het verhaal afloopt. In 
Openbaring 21 verzen 4 en 5 schrijft Johannes: "En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer 
zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar."  
"Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God 
en onze Zaligmaker, Jezus Christus, samen met de apostel Paulus. " (Titus 2:13)  
 
We zijn Adventisten en zijn ons erfgoed niet vergeten. Christus komt weer en komt spoedig. 
Als we ooit onze visie op de komst van Christus verliezen, zullen we onze hoop verliezen. 
We zijn Adventisten. We kijken verder dan wat is, naar wat zal zijn. We kijken verder dan 
vandaag tot morgen. We kijken verder dan ziekte naar gezondheid. We kijken verder dan 
de ziektes die door de lucht worden gedragen naar de zuivere lucht waar er geen ziektes 
meer zullen zijn.  
 
In de steeds groter wordende natuurrampen, politieke onrust, economische onzekerheid en 
woedende plagen zien we de tekenen van de komst van onze Heer. Hoewel God deze 
rampen niet heeft veroorzaakt, heeft Hij een doel om ze te laten gebeuren. Hij roept ons op 
om volledig op Hem te vertrouwen. Hij roept ons op onze knieën. Hij roept ons op tot een 
dieper gebedsleven en een rijkere Bijbelstudie-ervaring. Hij onthult ons dat er geen 
zekerheid is in de wereld waarin we leven. Christus is onze zekerheid. Hij is onze Verlosser, 
onze komende Koning.  
Wat doet dit virus als we zien dat het zich zo snel verspreidt?  Het roept ons om wakker te 
worden.  
 
Deze wereld is niet alles wat er is.  Christus spreekt tot jou en mij. Onze levens zijn 
kwetsbaar. Ieder van ons leeft in deze fragiele aardse lichamen. Maar buiten wat er is, is er 
iets beters op komst - en dat is de glorie van Christus. Er is iets dat het waard is om voor te 
leven buiten dit leven en dat is Jezus Christus. Sta Hem toe je hart te vullen, je angsten weg 



te nemen, je vastberadenheid te versterken en je voor te bereiden op Zijn spoedige 
terugkeer.  
 
 
HARTSVRAGEN: 
Heb je je gerealiseerd wat een ongelooflijke hoop we hebben als Adventisten gelovigen? Zie 
je hoe niets in deze wereld ons kan neerdrukken zolang we onze ogen op Christus en Zijn 
beloften gericht houden? Ga je door deze pandemie, en elke dag die nog komt, met de 
volledige zekerheid van Gods grote belofte van eeuwige vreugde, geluk en vrede? 
 
HART CHALLENGE:  
Neem vandaag nog even de tijd om alle verzen in de Bijbel te vinden die wijzen op de grote 
hoop van de Wederkomst, en de beloften met betrekking tot de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Kies een paar verzen om te onthouden en laat de realiteit van Gods 
goedheid en liefde voor jou je dagen doordrenken met hoop, vreugde en zekerheid in 
Jezus. 
 
" In de loop van de eeuwigheid zullen ze God en Christus steeds beter leren kennen. Liefde, eerbied en 
geluk zullen net zoals kennis steeds groter worden. Hoe beter de mensen God leren kennen, des te 
meer zullen ze zijn karakter bewonderen. Naarmate Jezus de verborgenheden van de verlossing en de 
hoogtepunten in de grote strijd tegen Satan voor hen ontsluiert, zullen de harten van de verlosten 
met nog meer toewijding worden vervuld; ze zullen de gouden citers met intensere vreugde bespelen. 
Duizend maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden zullen Gods lof zingen.  
„En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, 
hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en 
de kracht tot in alle eeuwigheden” (Openbaring 5:13).  
De grote strijd is dan ten einde. De zonde en de zondaren zijn er niet meer. Het ganse heelal is 
gereinigd. Overal in de schepping is er eendracht en blijdschap. Van Hem die alles geschapen heeft, 
komen stromen van leven, licht en vreugde, die alle delen van de oneindige ruimte bereiken. De 
kleinste atomen en de grootste werelden, alle levende wezens en alle levenloze voorwerpen 
verkondigen in hun oneindige schoonheid en volmaakte vreugde: God is liefde. - Het Grote Conflict hst. 
42 
 
Verdieping: Extra leesmaterialen voor deze week 

 Ellen White, The Controversy Ended 
 Mark Finley, Vrienden maken voor God 

 
 
 

Dag 92 - Gebedsfocus - Vrijdag 26 juni 2020 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Zuid-Azië-Pacific Divisie: We danken God dat er door dit initiatief meer dan 5.000 
gebedskrijgers zich hebben geregistreerd en zich hebben aangesloten, waarvan de 
meerderheid jonge mensen zijn. Er zijn gebedsnetwerken gevormd en er is een 
officiële gebedsdienst van de jongeren opgericht. 

 Geplande Geven en Vertrouwensdiensten: We prijzen God voor de trouw van de 
Zevende-dags Adventisten tijdens de pandemie van 2020. Sinds 11 maart 2020 
hebben trouwe leden meer dan $1.000.000 aan geplande giften gedoneerd die 
zullen voorzien in de ondersteuning van de wereldwijde zending van de Zevende-
dags Adventistenkerk. 



 We ontvingen meldingen van honderden dopen als gevolg van de 100 
Gebedsdagen. We prijzen God voor iedereen die heeft gebeden voor alle 
evangelistische inspanningen die gaande zijn. God zij de glorie! 

 Een literatuurevangelist uit Tanzania: God heeft een wonder gedaan voor mij 
gedurende de 100 Gebedsdagen. Ik heb gebeden dat God mij met iemand in contact 
zou brengen om Bijbelstudie te geven. Twee dagen later kwam een dame van een 
plaats die meer dan 7 km verderop ligt, naar mijn huis. “U hebt me wat boeken 
verkocht. Ik heb ze gelezen en de waarheid gevonden. Ik ben naar u toe gekomen 
zodat ik kan blijven leren”, zei ze. We maken vooruitgang met onze Bijbelstudie en 
de dame is bereid om haar leven aan Jezus te geven. God heeft mijn gebed 
verhoord! 

 Een niet-gelovige zat tijdens de lockdown vast bij een Adventistenfamilie. Die 
familie nam deel aan de 100 Gebedsdagen. Deze jongeman vertelde hen dat bidden 
een verspilling van tijd is. Kort daarna kreeg hij COVID-19. Hij werd naar een 
andere plaats getransporteerd voor quarantaine, waar hij van gedachten 
veranderde en mensen aanmoedigde om te bidden zoals de Adventisten bij wie hij 
eerder had verbleven. Hij, en alle mensen daar zijn wonderbaarlijk genezen. Hij en 
een andere persoon hebben zich op 14 juni in de doop aan God gegeven! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor Lennox. Hij is een zesjarige jongen. Hij heeft geen stabiele 

gewrichtsbanden in zijn lichaam. Zijn lens in zijn oog is losgekomen en hij kan blind 
worden. Hij heeft reuzengroei en een vergroot hart. Bid voor alle zieke kinderen 
over de hele wereld. 

 Bid voor Noordoost-India en andere delen van de wereld waar COVID-19 gevallen 
weer opduiken. 

 Bid voor kinderen van Adventistische gezinnen die de weg kwijt zijn of in staat van 
verwarring en rebellie verkeren. 

 Bid voor mensen die overwegen om fulltime voor de Heer te gaan werken. Bid voor 
duidelijkheid over hun roeping en voor het wegnemen van eventuele 
belemmeringen.  

 
 
 

Dag 93 - Gebedsfocus - Sabbat, 27 juni 2020 
 

Ik ga... naar mijn gezin. 
 

"Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof 
verloochend en is hij erger dan een ongelovige. "- 1 Timoteüs 5:8 

 
“. . . .je moet ernstig, flink en vastbesloten zijn je taak in het gezin te doen; en hen zo mogelijk 

met je mee te nemen. Laat geen poging na, hen te overtuigen met jou mee te gaan op weg 
naar de hemel." Het Bijbels Gezin, p. 289... 

 
HARTSVRAGEN: 
We hebben allemaal directe of indirecte familieleden die nog niet verliefd zijn geworden op 
Christus en die nog niet hebben besloten om trouw voor Hem te leven, of ze zijn van God 
weggelopen. Misschien zijn sommigen atheïsten of hebben ze andere redenen voor hun 



beslissing. Of misschien hebben ze nooit de kans gehad om het evangelie in woorden en 
daden te horen, te begrijpen en te zien. 
Je hebt de verantwoordelijkheid om alles te doen wat in je macht ligt om voorzichtig, 
vriendelijk en met veel wijsheid en liefde die familieleden te bereiken, hen te laten zien dat 
je om hen geeft, en hen op het juiste moment te wijzen op de waarheid en de liefde van Jezus. 
Zul je dit belangrijke werk van voorbede en bediening voor je niet-gelovige/niet-
Adventisten/teruggevallen familieleden biddend doen? Zul je je inzetten om meer bewust 
te zijn in het bereiken van hen? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 GC Family Ministries: Tijdens de wereldwijde COVID-19 Huwelijks- en Gezinsdag 
van het gebed hadden talloze groepen over de hele wereld de hele nacht door 
gebedsbijeenkomsten voor God om hun huwelijken en familierelaties te genezen en 
er waren vele wonderen van herstelde huwelijken en herstelde vrede in vele 
huizen waar ooit onrust, spanning, angst en depressie heerste. 

 Nancy M.: God genas het gezin van mijn dochter van COVID-19 tijdens deze periode 
van 100 Gebedsdagen en versterkte ook de band in mijn familierelaties. 

 Nelda M..: Op Sabbat, 13 juni, hadden we onze eerste kerkdienst sinds de lockdown. 
Tijdens het openingslied 'Don't Forget the Sabbath' huilden de meesten van ons 
tranen van geluk. We hadden ook een onverwachte bezoeker uit onze naburige 
straat. Hij zei dat hij het woord van God volledig begrijpt, alleen al door naar Hope 
Radio te luisteren. En hij is bereid om Jezus Christus te aanvaarden als zijn 
persoonlijke Verlosser. Prijs God! 

 Hopewell M.: Tijdens de 100 Gebedsdagen zijn in Zimbabwe meer dan 20.000 
mensen bereikt via de mobiele telefoon en online evangelisatie en velen wachten 
op de doop.  

 Een kerkleider: Tijdens de lockdown was onze kerk trouw en droeg 143% van ons 
tiendendoel af. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor je directe en indirecte familie. Bid voor hun verlossing en voor 

mogelijkheden om met hen je geloof, Gods woord en de liefde van Christus te delen. 
 Bid voor alle Adventistische mediabedieningen die het evangelie onafgebroken 

over de hele wereld uitzenden. Bid voor een machtige oogst. 
 Bid voor bedrijfsleiders die moeilijke beslissingen nemen die van invloed zijn op 

het leven van hun werknemers tijdens deze pandemie. 
 Bid voor Mattheus, een man die worstelt met verslavingen, met het dakloos zijn en 

andere ketenen die hem ervan weerhouden om met Jezus de juiste weg te 
bewandelen. Bid voor een doorbraak voor hem en alle dierbare mensen die onder 
de slavernij van Satan zijn. 

 
 
 

Dag 94 - Gebedsfocus - zondag 28 juni 2020 
 

Ik ga... naar mijn buren. 
 



" En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander 
gebod groter dan deze. "Markus 12:31 

 
"De belangrijkste opdracht van christenen is, eenheid in het gezin te bewaren. Daarna moet 
het werk zich uitbreiden tot hun buren, dichtbij en verder weg. Mensen die licht ontvangen 

hebben, moeten dat licht helder laten schijnen. Hun woorden, vurig van de liefde tot Christus, 
moeten een levensgeur tot leven zijn". – Het Bijbels Gezin, p. 29 

 
HARTSVRAGEN: 
Jezus is zich bewust van je invloedssfeer. Hij kent elke persoon waarmee je in contact komt. 
Onze buren zijn net zo goed ons zendingsveld als mensen in verre landen. We hebben het 
voorrecht om met hen te communiceren en een licht voor hen te zijn. Maar dit moet verder 
gaan dan een vriendelijke glimlach en af en toe een praatje. Hoe zullen ze de waarheid horen 
als niemand het ze vertelt en laat zien? 
Wil je bidden voor mogelijkheden om vriendschappen op te bouwen met je buren met als 
doel om te getuigen van Jezus' liefde voor hen? Als je jouw buren niet kent, ben je dan bereid 
om uit jouw comfortzone te stappen en jezelf voor te stellen? Ben je bereid om je in te zetten 
voor de belangrijke bediening van buurtevangelisatie? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Jon R.: De pandemie heeft de drie kerken in ons district samengebracht terwijl we 
elke dag tijdens de 100 Gebedsdagen online in gebed verenigd zijn. We prijzen God, 
we zijn meer verenigd in hart en ziel dan ooit tevoren! 

 Ik prijs God! We waren met meer dan 20 familieleden in één huis tijdens de 
lockdown, maar ik kan getuigen dat we nooit verhongerd zijn en dat niemand ziek 
is geworden! 

 Aldo N.: Tijdens de 100 Gebedsdagen heb ik geleerd om met nederigheid te bidden. 
Als gevolg daarvan zegende God ons, en mijn vrouw, die geen kind kon krijgen, is 
nu zwanger! 

 N.J.: Mijn moeder en ik bidden elke dag om 5 uur 's morgens en 12 uur 's middags 
voor de verzoening van mijn 88-jarige vader en mijn zus. Prijs God: de twee hebben 
elkaar bezocht en de verzoening vindt plaats! 

 Gloria: Ik was in staat om mijn buurt te bedienen door het delen van flyers met 
Gods gezondheidsprincipes erop. God hielp me uit mijn comfortzone te komen en 
nu heb ik een band met de mensen in mijn buurt! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor je buren en je buurt. Bid voor mogelijkheden om contact te maken, te 

helpen en vriendschappen te sluiten met je buren om het licht van Jezus in hun 
leven te laten schijnen. 

 Bid voor de ReNewed Hope Food Pantry in Overland Park, Kansas. Ze delen 
voedsel, bemoediging en hoop met ongeveer 600 gezinnen (2.500 tot 3.000 
mensen) per week en hebben meer dan 2.000 Bijbelstudies en Schreden naar 
Christus boeken in het Engels en in het Spaans gedeeld. Bid voor alle 
voedselkeukens en buurtbedieningen van onze kerk over de hele wereld. 

 Bid voor iedereen die zich bezighoudt met online bediening via social media, 
video's, apps en Bijbelstudie-websites. Bid voor een machtige oogst! 

 Bid voor echtparen die op het punt staan te scheiden. Vraag God om de relaties te 
genezen, bid om vergeving en om de liefde van Christus te doen ontwaken. 
 



 
 

Dag 95 - Gebedsfocus - maandag 29 juni 2020 
 

Ik ga... naar mijn vrienden. 
 

" Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn 
vrienden. ” - Johannes 15:13 

 
"Elk lid van de kerk moet het als zijn speciale plicht voelen om te werken voor de mensen in 

zijn buurt. Bestudeer hoe je het beste degenen kunt helpen die zich niet interesseren voor 
religieuze zaken. Als je je vrienden en buren bezoekt, toon dan interesse in zowel hun 

geestelijke als hun lichamelijk welzijn. Presenteer Christus als een Verlosser die zonden 
vergeeft. Nodig je buren uit in je huis en lees met hen uit de kostbare Bijbel en uit boeken die 
de waarheden ervan uitleggen. Dit, verenigd met eenvoudige liederen en vurige gebeden, zal 
hun harten raken. Laat de leden van de kerk zichzelf opleiden om dit werk te doen. Dit is net 

zo essentieel als het redden van benadeelde zielen in het buitenland. Terwijl sommigen de 
last van de zielen in de verte voelen, laat de velen die thuis achterblijven de last van de 

dierbare zielen om hen heen voelen en net zo ijverig werken voor hun verlossing. 
"Getuigenissen, Vol. 6, p. 276 

 
HARTSVRAGEN: 
Jezus beschouwt jou en mij als Zijn vrienden. Wat een prachtige gedachte! Hij was bereid 
om Zijn leven te geven voor onze verlossing en Hij deed het ook al was onze aanvaarding 
van Zijn geschenk geen garantie.  
Heb je vrienden die Jezus nog niet kennen? Of ben je misschien bang geweest om Christus 
te delen uit angst je vriendschap te verliezen?  
Als Jezus bereid was om zijn leven te geven, ja alles wat Hij is, voor de redding van Zijn 
vrienden, moeten we dan niet alles doen wat we kunnen om onze vrienden te bemoedigen 
op het pad naar een trouwe wandeling met Jezus? 
Vraag God in gebed hoe je het beste kunt gaan evangeliseren naar je vrienden. Vraag Hem 
om je mogelijkheden te geven om te delen over je geloof, de liefde van Jezus, en hoe zij ook 
de verlossende genade van God kunnen ervaren! 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Anoniem: De Coronavirus pandemie heeft onze ogen geopend voor de nabijheid 
van Jezus' terugkeer. We danken God voor de 100 Gebedsdagen. We bidden nu veel 
meer als gezin. Op een dag in mei hadden we een vreselijk ongeluk dat tot ernstige 
verwondingen had moeten leiden, maar God zij geprezen dat we allemaal zonder 
een schrammetje zijn ontsnapt! Die dag hadden we twee keer gebeden op onze reis. 
God is trouw! 

 Ruth A.: Ik heb God gebeden om mij de kans te geven om te getuigen bij mijn buren 
en Hij opende een deur voor mij om Christus te delen. Mijn buurman is ziek en 
begon in God te geloven! 

 South Pacific Division Office: Twee specifieke gebeden voor COVID-19 patiënten 
werden positief beantwoord. Beide mannen waren in extreem kritieke toestand en 
slechts een wonder zou hen behouden. Beide mannen herstelden! 

 Alicia S.: Ik dank God voor de 100 Gebedsdagen omdat Hij mij daardoor al mijn 
niet-beleden zonden heeft geopenbaard, één ervan is egoïsme, alleen maar gericht 



zijn op mijn eigen problemen. Elke dag bidden voor anderen ontwikkelt in mij een 
meer zorgzaam en liefdevol hart.  

 Lo R.: Ik heb ernstig gebeden voor iemand om Jezus mee te delen. Ik heb gebeden 
dat iemand het me echt zou vragen. Vandaag ben ik op bezoek geweest bij een 
bedrijf en deze dame vroeg me of ik folders had om te delen. Ik zei dat ik een 
heleboel heb. Ik gaf haar Schreden naar Christus, kreeg haar nummer en hoopte op 
meer. Dit is de eerste keer dat ik zo op God vertrouw. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor je ongelovige vrienden. Bid voor wijsheid om het evangelie op het juiste 

moment met hen te delen.  
 Bid voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen die zich geïsoleerd, 

angstig en hulpeloos voelen. 
 Bid voor een kerk in Toronto, Canada, speciaal georganiseerd voor visueel 

gehandicapten, die een comfortabele plek biedt om te aanbidden en 
vriendschappen op te bouwen. Bid alsjeblieft dat deze bediening zal groeien en op 
veel plaatsen herhaald zal worden. 

 Bid voor alle lokale kerkleiders, predikanten, evenals voor de bestuurders en 
medewerkers van conferenties, unies, divisies en de General Conference. Bid voor 
God om wijsheid te verschaffen om hun velden zo goed mogelijk te dienen. 
 

 

Dag 96 - Gebedsfocus - Dinsdag 30 juni 2020 
 

Ik ga... naar mijn collega's. 
 
" Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in 

de hemelen is, verheerlijken." - Matteüs 5:16 
 

"Uit het licht dat God mij heeft gegeven, weet ik dat Zijn zaak vandaag de dag grote behoefte 
heeft aan de levende vertegenwoordigers van de Bijbelse waarheid. De ingezegende 

predikanten alleen zijn niet opgewassen tegen de taak. God roept niet alleen de 
ambtsdragers op, maar ook artsen, verplegers, deur aan deur Bijbelwerkers en andere 
toegewijde leken met een gevarieerd talent die kennis hebben van de tegenwoordige 

waarheid, om te kijken naar de behoeften van de steden die nog niet gewaarschuwd zijn. Er 
zouden honderd gelovigen actief bezig moeten zijn met persoonlijk zendingswerk waar er nu 

maar één is. De tijd gaat snel voorbij. Er is nog veel werk te doen voordat de satanische 
oppositie de weg zal afsluiten. Elke instantie moet in werking worden gesteld, zodat de 

huidige mogelijkheden verstandig kunnen worden benut. ” - Ministery for the cities, p. 108 
 
HARTSVRAGEN: 
Elke keer dat je naar je werk gaat, ga je je missieveld in. God wist dat je daar zou zijn voordat 
je geboren werd en als je Hem laat werken, zal Hij door je heen werken om je collega's naar 
de voet van het kruis te leiden.  
Zul je Jezus vragen aan wie je op je werkplek moet getuigen? Zul je voor al je collega's bij 
naam bidden en bij God pleiten voor mogelijkheden om Christus met ze te delen?  
 
 
 



PRIJS DE HEERE: 
 Inter-Amerikaanse Divisie: In Guatemala startte een kerklid met het opzetten van 

online Bijbelstudies, wat resulteerde in het dopen van de magistraat van het 
Hooggerechtshof van Quetzaltenango. Online evangelistische inspanningen van de 
West-Venezuelaanse Unie resulteerden in 396 dopen, inbegrepen predikanten en 
leden van andere denominaties! 

 We hebben talloze verslagen ontvangen van kerken, gezinnen, echtparen en 
individuen die persoonlijke opwekkingen, genezingen, zendingskansen en Gods 
bijzondere zegen hebben ervaren tijdens de 100 Gebedsdagen. Er zijn er te veel om 
ze hier allemaal op te sommen! 

 Beverly T.: We zullen als groep blijven bidden, zelfs nadat de honderd dagen 
voorbij zijn! 

 Marlene M.: Mijn zus en haar man werken op een cruiseschip en zaten daar vele 
weken vast. Ik had voor haar gebeden en gevast. Ik was in staat om de Schriften 
met haar te delen tijdens deze beangstigende tijd, en ze nam ook deel aan 'Hope 
Awakens' en de AWR online evangelisatiebijeenkomsten. Ze besloot zich te laten 
dopen! 

 Lillian K.: Sinds het begin van de 100 Gebedsdagen breng ik mijn tijd door met 
bidden in plaats van met lunchen op het werk. Als gevolg daarvan heb ik genezing 
ervaren en zijn mijn lunchpauzes mijn speciale momenten aan Jezus' voeten 
geworden. 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor je collega's. Bid dat je leven, woorden en daden een getuigenis zijn van de 

aanwezigheid van Jezus in je hart. Vraag God om je te laten zien welke collega's 
openstaan om meer over God te leren. 

 Bid voor ondersteunende bedieningen van de Adventkerk. Bid voor God om hun 
inspanningen te zegenen om het werk van het verspreiden van het evangelie te 
bevorderen. Bid voor wijsheid voor hun leiders en werkers, en dat God voorziet in 
al hun bedieningen. 

 Bid voor de General Conference sessie van 2021. Bid voor een duidelijke richting 
voor de verdere zending van de Zevende-dags Adventistenkerk. Bid dat alle 
verkiezingen en benoemingen van leiders door General Conference sessie in mei 
2021, en de rest van 2021, volgens de wil van de Heer zullen zijn voor de sterke en 
snelle voltooiing van Zijn werk op aarde en Zijn spoedige terugkeer. 

 Bid voor gezinnen die zijn gescheiden, en individuen die vastzitten in een vreemd 
land als gevolg van de pandemie en de lockdowns. Bid dat ze deze uitdagende tijd 
kunnen gebruiken om een licht te laten schijnen voor Christus, waar ze zich ook 
bevinden. 

 
 
 

Dag 97 - Gebedsfocus - Woensdag 1 juli 2020 
 

Ik ga... naar mijn klasgenoten. 
 
" Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot 

zaligheid voor ieder die gelooft . . . "- Romeinen 1:16 
 



"Neem je religie mee in je schoolleven, in je internaat, in al je bezigheden. ”  
- Boodschappen aan jonge mensen, p. 36 

 
"Satan weet dat er geen andere klasse is die zo veel goed kan doen als jonge mannen en jonge 
vrouwen die aan God gewijd zijn. De jeugd zou, …, een machtige invloed kunnen uitoefenen. 

Predikanten, of leken predikanten die in jaren zijn gevorderd, kunnen niet de helft van de 
invloed op de jongeren hebben die de jongeren, toegewijd aan God, op hun leeftijdsgenoten 
kunnen hebben. Ze zouden moeten voelen dat er een verantwoordelijkheid op hen rust om 
alles te doen wat ze kunnen om hun medestervelingen te redden, zelfs als ze hun plezier en 

natuurlijke verlangens opofferen. Tijd en zelfs middelen, indien nodig, zouden aan God 
moeten worden gewijd. "Boodschappen aan jonge mensen, p. 204. 

 
HARTSVRAGEN: 
Zit je op school? Heb je klasgenoten, medestudenten die op zoek zijn naar een diploma en 
een goede opleiding? Besef je dat wat je te bieden hebt - het evangelie - van veel meer 
waarde is dan een diploma of enig ander onderwijs dat deze wereld kan bieden? Weten je 
klasgenoten dat je een christen bent, een Zevende-dags Adventist? Of misschien ben je al 
lang geleden afgestudeerd. Heb je nog steeds banden of vriendschappen met vroegere 
klasgenoten? 
God roept je, of je nu een student bent in een christelijke of een publieke omgeving, om een 
licht te zijn voor je mede-klasgenoten. Of je nu telefonisch, online (vanwege de pandemie) 
of persoonlijk met hen communiceert, schijn het licht van Jezus! 
Als je een ouder bent, ben je geroepen om je kind te helpen door het te laten zien hoe je van 
Jezus kunt houden en hoe je het evangelie kunt delen. 
Kies je er vandaag voor om een zendeling te worden voor de mensen op je schoolcampus, 
een ambassadeur van Jezus voor je vroegere/huidige/toekomstige klasgenoten? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Prijs God voor het leveren van talloze financiële wonderen, banen en steun voor zo 
velen in deze tijd van crisis.  

 Joel B.: Mijn vrouw en ik hebben onze kinderen in de Verenigde Arabische 
Emiraten bezocht. Door de pandemie kwamen we daar vast te zitten en raakten we 
allemaal besmet met COVID-19. Vele gebeden werden namens ons opgezonden. We 
hebben het allemaal overleefd, behalve mijn vrouw. Ondanks dit dank ik God toch 
voor Zijn leiding. Hij weet wat het beste is voor onze familie. 

 M.A.: Op 9 juni werd ik om 2 uur 's nachts wakker met een gewapende man die in 
mijn kamer stond waar mijn kinderen en ik sliepen. Hij dreigde mijn kinderen te 
vermoorden. We waren bang, maar ik zei hem: "In de naam van Jezus Christus, ga 
weg!" God hoorde mijn schreeuw, de man vertrok zonder ons te kwetsen. God is 
trouw! 

 Lindinkosi N.: Op de avond van dag 80 (over lichamelijke genezing) slipte het leven 
van mijn broer bijna voor onze ogen weg. Zijn bloeddruk was hoog en zijn hart ging 
tekeer. Hij beefde, snakte naar lucht en zijn toestand verslechterde met de minuut. 
We gaven hem snel een teentje knoflook en een halve theelepel cayennepeper 
opgelost in water. We knielden en baden en tegen de tijd dat we klaar waren met 
bidden, was zijn bloeddruk genormaliseerd, was hij gestopt met beven en was zijn 
hart niet langer op hol geslagen. We waren er getuige van dat God binnen 10 
minuten het wonder van de lichamelijke genezing verrichtte! 

 Rodel L.: Tijdens de lockdown dacht mijn vrouw aan het organiseren van een 
gemeenschapsvoedselbank. We waren van plan om te beginnen met slechts 30 



zorgpakketten, maar God voorzag en vermenigvuldigde onze voedsel- en 
zorgpakketten, zodat we behoeftige gezinnen uit onze kerk en gemeenschap 
konden helpen voor de komende maanden. Allemaal lof voor onze geweldige God! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor je school, je leraren en je klasgenoten. Bid voor moed om als christen te 

staan die voor Jezus leeft. Bid voor mogelijkheden om je klasgenoten te laten 
kennismaken met het geloof. Als je niet meer op school bent, bid dan voor 
manieren om je vroegere klasgenoten te bereiken. 

 Bid voor het werk van studentenbedieningen dat plaatsvindt op seculiere 
campussen over de hele wereld. Bid voor meer Zevende-dags Adventistische 
studenten en docenten om zich in te zetten voor deze bediening en de wereld te 
bereiken via de campus te bereiken. 

 Bid voor een machtige oogst aan zielen van alle bedieningen die door de pandemie 
zijn overgegaan op online zendingswerk. 

 Bid voor zwangere zusters over de hele wereld die binnenkort van hun kinderen 
zullen bevallen. Bid voor veiligheid en bescherming tegen het COVID-19 virus, en 
voor gezonde kinderen die geboren worden. Bid voor deze kinderen om op te 
groeien tot machtige werkers voor Jezus. 
 
 
 

Dag 98 - Gebedsfocus - Donderdag 2 juli 2020 
 

Ik ga... naar mijn stad. 
 

" Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de 
HEERE . . . "- Jeremia 29:7 

 
"Het belang om ons werk in de grote steden te doen wordt nog steeds voor me gehouden. Al 

vele jaren dringt de Heer aan op deze plicht en toch zien we hoe relatief weinig bereikt wordt 
in de dichtbevolkte gebieden. Als we dit werk niet op een vastberaden manier aanpakken, zal 
Satan de moeilijkheden vermenigvuldigen die niet gemakkelijk te overwinnen zullen zijn. We 

lopen ver achter met het werk dat in deze lang verwaarloosde steden gedaan had moeten 
worden. Het werk zal nu moeilijker zijn dan een paar jaar geleden. Maar als we het werk in 

de naam van de Heer oppakken, zullen de barrières worden geslecht en zullen overwinningen 
worden behaald. " – Ministry to the Cities, p. 25 

 
HARTSVRAGEN: 
Het grootste deel van de wereld leeft in steden. We moeten God vragen ons te laten zien 
wanneer we naar het platteland moeten verhuizen, maar we mogen het werk in de steden 
niet verwaarlozen. Miljarden zitten zonder hoop gevangen in verslavingen, lawaai, afleiding 
en de levensstijl van de steden. 
Bid voor God om je een roeping te geven voor de bediening van de steden. Misschien roept 
Hij je op om een "hulpcentrum" te beginnen, een zendingsgericht bedrijf met evangelisatie 
als missie, om verloren zielen in de steden van de wereld te bereiken? Of misschien roept 
Hij jou en je kerk op om door middel van verschillende bedieningen de mensen in je stad te 
bereiken? 



Waarom vraag je God niet om je te laten zien hoe je de mensen in je stad het beste kunt 
bedienen? 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Grant L.: Om de verloren schooldagen in te halen heeft de regering van Zuid-Afrika 
de schoolweek verlengd tot 6 dagen, inclusief de zaterdag. De Southern Africa 
Union Conference deed een beroep op de regering om Zevende-dags Adventistische 
leerlingen vrij te stellen van sabbatlessen en de regering stemde in met het beroep. 
We prijzen God voor het verhoren van onze gebeden! 

 Dalmas O..: Lof aan de Almachtige God, want Hij is trouw aan zijn beloftes! Ik werk 
als literatuurevangelist in Kenia. Ik heb Gods zegen ervaren tijdens de pandemie. Ik 
realiseerde een verkoopstijging vanaf de maand maart, de trend is gestaag! 

 Amanda M.: Ik communiceer met Amerikaanse soldaten in het oorlogsgebied. Ik 
deel de 100 Gebedsdagen met hen en ik zie God aan hun hart werken en in welke 
beslissingen ze in het veld nemen. 

 Anoniem: Zolang ik me herinner, was mijn vader een alcoholist. Als familie hebben 
we gebeden dat de Heer hem uit deze slavernij zal bevrijden, en dat heeft Hij zeker 
gedaan! Mijn vader neemt ook deel aan 100 Gebedsdagen en is zelfs enthousiast om 
de gebedsessie te leiden! 

 We ontvingen verslagen van jonge kinderen die gepassioneerd deelnamen aan 
gebedsbijeenkomsten over de hele wereld! Prijs God, Zijn Geest werkt door hen! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor je stad en de steden van de wereld die meer en meer veranderen in 

Sodom en Gomorra. Bid voor God om jou, je familie en je kerk te helpen bij het 
vestigen van hulpcentra, bedieningen en verschillende manieren om uit te reiken 
naar de miljarden die in duisternis in de steden rondzwerven. 

 Bid voor een gezonde-voedingswinkel in Letland die werd geopend door een jonge 
ingenieur die zijn baan opgaf om fulltime te werken in wat hij "business 
evangelisatie" noemt. Vraag God alsjeblieft om deze zaak te zegenen, om connecties 
met de gemeenschap te creëren en om klanten te helpen om te hongeren naar 
voedsel dat hen het eeuwige leven zal brengen. Bid voor alle hulpcentra over de 
hele wereld en voor veel meer Adventisten om zendingsgerichte bedrijven te 
beginnen. 

 Bid voor een sapjesbar in Ogden, Utah, die uitreikt naar de jongeren daar. Bid 
alsjeblieft voor succes en voor een replicatie van deze bediening op vele plaatsen in 
de wereld.  

 Bid voor de Vibrant Life Medical and Wellness Clinic in Bangalore, India, die 
natuurlijke behandelingen biedt voor chronische ziekten zoals hoge bloeddruk en 
diabetes. Vraag God alsjeblieft om Zijn Geest uit te storten op het personeel, zodat 
Zijn liefde door hen heen zal stromen naar de mensen die zij dienen.  

 
 
 

Dag 99 - Gebedsfocus - Vrijdag 3 juli 2020 
 

Ik ga... naar mijn wereld. 
 



" En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, 
om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. ”  

- Openbaring 14:6 
 

"God nodigt je uit om met de ene hand, geloof, Zijn machtige arm vast te nemen en met de 
andere hand, liefde, de verloren gegane zielen te bereiken. Christus is de weg, de waarheid en 
het leven. Volg Hem. Wandel niet naar het vlees, maar naar de Geest. Wandel zoals Hij heeft 
gewandeld. Dit is de wil van God, zelfs uw heiliging. Het werk dat je moet doen is de wil doen 
van Hem die je leven in stand houdt voor Zijn glorie. Als je voor jezelf werkt, kan het je niets 

opleveren. Om te werken voor het welzijn van anderen, om minder zelfzuchtig te zijn en meer 
in ernst om alles aan God te wijden, zal aanvaardbaar zijn voor Hem en zal teruggegeven 

worden door Zijn rijke genade. "Getuigenissen, Vol. 2, p. 170 
 
HARTSVRAGEN: 
Zevende-dags Adventisten hebben de unieke, profetische roeping om de Drie Engelen 
Boodschappen aan de hele wereld te verkondigen ter voorbereiding op de Tweede Komst 
van Jezus. Deze boodschappen kunnen zo worden samengevat: 1) God is je Schepper, je bent 
geliefd en verlangd door Hem. Accepteer Zijn geschenk van genade en het oordeel zal in 
jouw voordeel zijn. 2) Deze wereld met al zijn anti-God systemen is gecorrumpeerd, 
onbetrouwbaar en gevallen. Stel je vertrouwen in God alleen. 3) Satan, de grondlegger van 
alle dood, ellende, egoïsme, en pijn, zonde en allen die Zijn leugens omhelzen zullen spoedig 
vernietigd worden, zodat gerechtigheid en liefde in het universum hersteld kunnen worden. 
Alleen zij die hun vertrouwen stellen in de liefdevolle Verlosser Jezus Christus zullen eeuwig 
gered worden en getransformeerd worden in een nieuwe persoon die de onbaatzuchtige 
liefde van God weerspiegelt. 
Is het je verlangen om alles te doen wat in je vermogen ligt om deze verloren wereld te 
bereiken met de liefde van God en de boodschap van berouw, verlossing en oordeel? Zal je 
schijnen als vertegenwoordiger van Christus in een duistere wereld? Zal je staan, leven, 
spreken, zorgen, zegenen en liefhebben, en jouw profetische identiteit omarmen als een 
Zevende-dags Adventist? 
En als je geen Zevende-dags Adventist bent, is het dan je verlangen om je aan te sluiten bij 
Gods eindtijdbeweging, je te laten dopen en je te betrekken in Jezus' zending?  
 
PRIJS DE HEERE:  

 J.S: God heeft wonderen verricht in het beantwoorden van onze gebeden. Mensen 
zijn verlost van demonen en hekserij en velen zijn genezen van geestelijke en 
lichamelijke ziekten.  

 Viviana H.: Prijs de Heer dat Hij ons tijdens deze 100 Gebedsdagen heeft toegestaan 
om een kleine groep te beginnen in ons huis met onze buren en dat zij Jezus leren 
kennen. 

 Chadwick A.: Mijn zoontje stierf bijna door verstikking. Zijn pols ging ver omlaag en 
hij kon een tijdje niet ademen. We raakten allemaal in paniek en probeerden uit te 
zoeken wat we moesten doen. Toen herinnerde ik me de lezing van de 100 
Gebedsdagen van die dag (Opkijken naar Jezus) en ik bad en smeekte voor zijn 
leven. God gaf me een kalme overtuiging dat hij niet zou sterven. We waren in staat 
om wat reanimatie te doen en na 15 minuten zonder teken van leven begon hij te 
ademen. Uiteindelijk brachten we hem naar het ziekenhuis waar hij gestabiliseerd 
werd. Prijs God voor het redden van hem! 

 T.E. : Ik was zeer gezegend tijdens de 100 dagen. Ik bad voor mijn broer die zich 7 
jaar lang van God en zijn familie had afgekeerd. Hij nam niet eens deel aan mijn 



huwelijksceremonie. Wonderbaarlijk genoeg keerde mijn broer terug naar huis in 
deze 100 Gebedsdagen. Hij bekende zijn zonden en is nu volledig toegewijd aan het 
werk van God! 

 Orusoso A.: Tijdens de 100 Gebedsdagen hebben mijn man en ik de Heer gevraagd 
om indruk te maken op onze harten welke familie en vrienden wij konden 
evangeliseren tijdens de crisis. Hoewel mijn bedrijf sinds de lockdown in maart 
financieel te lijden heeft gehad, hebben we op verschillende momenten in de 
lockdownperiode zoveel mogelijk mensen bereikt als waar we naartoe zijn geleid. 
Eerder deze week kreeg ik de ingeving om naar mijn financiën te kijken, om 
vervolgens te ontdekken dat ondanks alle uitgaven voor dagelijks onderhoud, 
opgebouwde rekeningen en steun aan anderen, mijn financiën er niet onder 
geleden hebben zoals ik had gevreesd. Prijs God! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid tot God om jou en je gezin te helpen om de profetische, Adventistische, 

zendingsgezinde identiteit van Openbaring 14 volledig te omarmen. 
 Bid voor een bereidwillig hart om in het missieveld te gaan, of dat nu lokaal is of in 

het buitenland. 
 Bid voor iedereen die nog steeds lijdt aan het coronavirus. Bid voor genezing en 

voor het einde van de pandemie. 
 Bid voor een mobiele kliniek in San Francisco die gevestigd is op het terrein van de 

kerk om gratis tandheelkundige en oogheelkundige zorg te bieden, inclusief gratis 
medische screening. Vraag God om de patiënten te zegenen met zowel fysieke als 
spirituele genezing. 

 Bid voor personen die hun beslissing om zich te laten dopen hebben uitgesteld. Bid 
dat ze verliefd worden op Jezus en dat ze een volledige beslissing nemen om zich 
aan Hem over te geven. 

 
 
 

Dag 100 - Gebedsfocus - Sabbat, 4 juli 2020 
 

Ik ga... tot het einde. 
 

"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 
 

" En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde.   Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.   En 
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." - Mattheüs 28:18-20 

 
"Aan ons is ook de opdracht gegeven. We zijn geroepen om uit te gaan als boodschappers van 

Christus, om mannen en vrouwen te onderwijzen, om instructies te geven en te overtuigen, 
om hun aandacht te vestigen op het woord van het leven. En ons wordt ook de zekerheid 

gegeven dat Christus aanwezig blijft. Wat voor moeilijkheden we ook mogen ondervinden, 
wat voor beproevingen we ook mogen doorstaan, de genadige belofte is altijd van ons: 'Zie, ik 



ben altijd bij u, zelfs tot aan het einde van de wereld. "’”  
- Evangelisatie, p. 15 

 
HARTSVRAGEN: 
Jezus heeft Zijn volk geroepen om de evangelieboodschap tot aan de uiteinden van de aarde 
te delen, tot het einde van de wereld bij Zijn spoedig naderende tweede komst. We hebben 
niets om ons zorgen over te maken als we ons met dit werk bezighouden. Alle autoriteit is 
van Hem! Zijn Geest is bij ons om ons te leiden en ons te bekrachtigen! Wat een prachtig iets 
is het om Jezus, de Grootste Zendeling van het Universum, bij ons te hebben... tot het einde 
en daarna! 
Als je deze 100 Gebedsdagen hebt meegemaakt en jij en jouw gezin hebben een persoonlijke 
opwekking ervaren, laat dit vuur voor God niet uitdoven, maar ga proactief, onzelfzuchtig, 
doelbewust, liefdevol zendingswerk doen. Dit zal je niet alleen een voortdurende 
opwekking geven, maar het zal ook resulteren in zielen die voor Jezus gewonnen worden, 
en het resulteert in een vervuld leven! 
Is het jouw verlangen om deze volgende stap met en voor Jezus te zetten? Om je in te zetten 
voor een levenslange zendingsdienst voor Hem, waar je ook bent en waar Hij je ook roept? 
Vertrouwende dat Zijn genade voldoende zal zijn voor alle uitdagingen die in het verschiet 
liggen? Zal je er vandaag voor kiezen om meer te zijn dan alleen een kerkganger, maar om 
een wereldganger te worden; iemand die de wereld in gaat om de zielen te bereiken met 
Jezus? 
Moge God je zegenen als je met Hem verder gaat, tot het einde van de wereld, tot het einde 
der tijden! 
Maranatha! 
 
PRIJS DE HEERE:  

 Sheri A.: We zijn begonnen met het planten van een kerk in het Osaka gebied in 
Japan. Na een jaar hadden we nog steeds niemand die de eredienst of Bijbelstudie 
bijwoonde. We besloten ons aan te sluiten bij de 100 Gebedsdagen en vooral te 
vasten en te bidden voor de Heilige Geest tijdens de maand mei. Vrijwel 
onmiddellijk liet de Heer ons in een supermarkt een koppel tegenkomen dat op 
zoek was naar een kerk en God zocht. Ze wilden meteen Bijbelstudies. Vanwege de 
epidemie werkten ze niet, dus we hadden elke dag Bijbelstudies en ze woonden de 
erediensten bij. Ook begon een van onze buren naar de kerk te komen. Dus, we 
hebben onze aanwezigheid op de sabbat meer dan verdubbeld en er is een kleine 
kerk aan het ontstaan! Prijs God! 

 N. S.: Als onderdeel van de 100 Gebedsdagen heb ik beloofd elke ochtend voor mijn 
gebied te bidden. God opende een deur waar ik Bijbelstudies gaf aan een jong stel. 
Ze zijn klaar om gedoopt te worden zodra de beperkingen zijn opgeheven! Terwijl 
ik bezig was met het geven van Bijbelstudies aan dit stel, vroeg een andere vrouw 
die getrouwd was met een moslim zakenman om Bijbelstudies met haar 18-jarige 
zoon. Hij nodigde toen zijn nicht uit en zij besloot mee te doen. Vandaag kan ze niet 
wachten om gedoopt te worden vanwege de leven veranderende waarheid die ze 
heeft gehoord. God werkt! 

 Missie van de West-Congo Unie: Sinds het begin van het Total Member Involvement 
initiatief hadden we moeite met het openen van kleine groepen in verschillende 
districten van Kinshasa. De pandemie heeft geleid tot de sluiting van grote kerken 
en de opening van familiekerken mogelijk gemaakt. Tot op heden hebben we meer 
dan 200 familiekerken. Zelfs in buurten waar geen Adventisten aanwezig waren. 
Deze kerken zijn betrokken bij evangelisatie en hebben 82 zielen tot de Heer 



gebracht. 100 Gebedsdagen hebben de relaties en de geestelijke groei in deze 
kerken verstevigd. 

 Viviana H.: Prijs de Heer dat Hij ons tijdens deze 100 Gebedsdagen heeft toegestaan 
om een kleine groep thuis te beginnen met onze buren en dat zij Jezus leren 
kennen. Via ADRA hebben we de Venezolaanse vluchtelingen in Colombia kunnen 
blijven helpen met gezondheidsdiensten. 

 Prijs God voor de honderden en honderden lofbetuigingen die we hebben 
ontvangen! God heeft deze pandemie werkelijk in zegeningen over de hele wereld 
veranderd, terwijl Zijn volk zich verootmoedigd en gebeden heeft! 
 

GEBEDSVERZOEKEN: 
 Bid voor een voortdurende opwekking door trouw zendingswerk tot het einde der 

tijden. Bid voor de uitstorting van de vroege en de laatste regen, zodat het werk kan 
worden voltooid.  

 Bid voor het zendingswerk van de kerk in de frontlinie en de moeilijk bereikbare 
plaatsen in de wereld, zoals het 10/40-venster, Noord-Korea, het Midden-Oosten, 
enz. 

 Bid voor alle onuitgesproken en niet vermelde gebedsverzoeken die zijn 
ingezonden. 

 Bid voor de spoedige terugkeer van Jezus Christus! 
 
 
 

De 100 Gebedsdagen zijn voorbij ... wat nu? 
 

We willen je bedanken voor jouw deelname aan de 100 Gebedsdagen met 
tienduizenden van jouw broeders en zusters over de hele wereld! Dank je voor het 
bidden, dat je niet hebt toegestaan dat deze pandemie je zou ontmoedigen, maar dat je 
jouw vertrouwen in Jezus hebt gesteld en je voor anderen hebt ingezet om een zegen te 
zijn in deze ongeëvenaarde tijd. We prijzen God voor de honderden lofbetuigingen die 
we hebben ontvangen! Maar we willen je ook aanmoedigen om niet op te geven als je 
nog geen antwoord hebt op een bepaald verzoek. Houd vol en heb geloof! God zal op 
Zijn beste manier antwoorden, op het beste moment. 
De eeuwigheid zal de volledige resultaten onthullen van wat je voortdurende gebeden 
hebben bereikt en zal blijven bereiken door Gods genade! 
 
Het 100 Gebedsdagen gebedsinitiatief is misschien voorbij, maar het gebed is dat niet! 
Opwekking en hervorming van God is altijd beschikbaar! Jezus zei ons voortdurend te 
vragen om meer van de Heilige Geest (Lucas 11:13); Gebed is de adem van de ziel 
(Prayer, p.12); Jezus en Zijn Woord is het brood des levens (Johannes 6:35); En er zijn 
veel mensen om ons heen naar wie we kunnen getuigen! 
Al deze cruciale elementen van het geestelijk leven moeten dagelijks worden toegepast 
om te kunnen groeien in Christus. 
 
Wij, als het Revival & Reformation team, willen jou op weg helpen! Hier is een aantal 
evenementen en middelen die volledig gratis zijn en waar je je vandaag nog bij kunt 
inschrijven: 
 

 Verenigd in Gebed (Beschikbaar in het Engels) 



o Dit is de voortzetting van de 100 Gebedsdagen. Eenmaal per week 
ontvangt u een krachtige wijding, verzoeken van de 
wereldkerkgemeente om te bidden, lofbetuigingen en nieuwe bronnen 
van de website van de Revival en Reformatie. 

o Schrijf u in op https://www.revivalandreformation.org/signup  
 

 Geloof zijn profeten (beschikbaar in het Engels, Español, Français) 
o Het lezen van de Bijbel en de Geest van de Profetie met broeders en 

zusters uit de hele wereld. U ontvangt één Bijbelhoofdstuk per dag, en 
één Geest van Profetie-hoofdstuk per week. 

o Schrijf u in op https://www.revivalandreformation.org/signup  
 
 

 Dagelijks Ellen G. White Devotional  
o Ontvang dagelijks een korte wijding uit de geschriften van Ellen G. 

White. 
o Schrijf u in op https://www.revivalandreformation.org/signup  

 
 Wereldkerkendagen van gebed en vasten 

o 4 juli, 3 oktober 2020 
o 2 januari, 3 april, 3 juli, 2 oktober, 2021 
o Vind bronnen en materialen (in meerdere talen) op 

https://www.revivalandreformation.org/prayerdays  
 

 Ik zal gaan - Strategisch Plan van de Wereldkerk 2020-2025 Lancering 
o 3-4 juli 2020 
o Meer informatie op http://iwillgo2020.org  

 
 Tien Gebedsdagen 2021 

o 6-16 januari 2021 
o Meld u aan en ontvang alle middelen (in meerdere talen) op 

https://www.tendaysofprayer.org  
 

 Groeiende Bibliotheek van Geestelijke Hulpmiddelen 
o Vind een steeds groeiende bibliotheek van gratis geestelijke bronnen 

over gebed, Bijbelstudie, getuigenis, het overwinnen van zonde en 
uitdagingen, spirituele genezing, devoties, enz. op 
https://www.revivalandreformation.org/resources  
 

 Volg ons op Social Media: 
o Facebook: https://www.facebook.com/revivalandreformation  
o Twitter: https://twitter.com/Revive_Reform  
o Instagram: http://instagram.com/revive_reform/  

 
 


