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Tien dagen van gebed, 8-18 januari 2020

HANDLEIDING VOOR GEBEDSLEIDERS
Inleiding
Welkom bij Tien Dagen van Gebed 2020! We zijn zo dankbaar dat we elk jaar met gebed kunnen beginnen. God heeft de
afgelopen jaren veel wonderen verricht, terwijl we Hem zochten in gebed en vasten. De Heilige Geest heeft opwekking,
bekeringen, hernieuwde passie voor evangelisatie en genezen relaties tot stand gebracht. Gebed is echt de
geboorteplaats van opwekking!
Wij geloven dat uw leven en de levens van degenen voor wie u bidt, zullen veranderen als u samen met andere
kerkleden bidt voor de uitstorting van de Heilige Geest, die de Vader heeft beloofd te geven aan degenen die Hem
vragen. Hier zijn slechts drie reacties van degenen die hebben deelgenomen aan de tien dagen van gebed 2019:
N.K. uit Zambia: Tijdens de derde dag van 10 Dagen van Gebed, bad ik vanaf het podium in onze gemeente toen ik de
ingeving kreeg te pleiten voor Gods goddelijke interventie. "Iemand is bezig zelfmoord te plegen," bad ik. “Dierbare
Heer, sta hen alstublieft niet toe daarin te slagen. Kom alstublieft tussenbeide. De volgende dag was ik geschokt toen ik
ontdekte dat mijn eigen tante zelfmoord probeerde te plegen. Maar door onze gebeden kwam God tussenbeide en
redde haar leven. Terwijl ik dit getuigenis schrijf, gaat het goed met haar en is God aan het werk in haar leven. We
prijzen allemaal de Heer voor Zijn wonderbaarlijk antwoord op ons gebed.
J.J. uit North Carolina, VS: Tijdens de tien dagen van gebed in 2018 had mijn vriendin Alicia gebeden dat vijf specifieke
personen tot Christus zouden komen. God beantwoordde veel van haar gebeden, maar toch had één persoon op haar
lijst, haar eigen zuster, niet gereageerd. Echter, dit jaar tijdens de tien dagen van gebed, kwam de zus van Alicia naar de
gebedsbijeenkomsten en gaf zich over aan Jezus. Nu volgt ze Bijbelstudies en bereidt ze zich voor op de doop. Ook
hebben twee andere personen die de tiendaagse gebedsbijeenkomsten bijwoonden zich aangesloten. We prijzen God
voor Zijn werk en voor de tiendaagse gebedsbediening. We hebben allemaal echt een diepere ervaring met Jezus
ervaren toen we samenkwamen om te bidden.
Een gelovige in Azië: Tijdens de Tien dagen van gebed bad ik tot onze hemelse Vader om mij de gelegenheid te geven de
Adventistische boodschap te verspreiden. … Na de Tien dagen van gebed, gaf ik de Adventistische boodschap aan een
grote groep zonder christelijke achtergrond, en zij hebben mijn boodschap geaccepteerd. Ik ontving het antwoord op
mijn gebed. Het is mijn grote getuigenis na deze tien dagen van gebed. Prijs de Heer.
Dagelijkse themabladen
Voor elk van de tien dagen is een themablad opgesteld. Dit bevatten een Bijbelpassage, getuigenissen uit de geschriften
van Ellen White, Bijbelteksten om over te bidden, gebedssuggesties en liedsuggesties. We raden aan dat u de
themabladen kopieert, zodat elke deelnemer mee kan lezen tijdens de gebedstijd. De themabladen zijn ook direct
toegankelijk voor elke computer of elk mobiel apparaat op www.tendaysofprayer.org.
Kerken over de hele wereld zullen zich verenigen in het bidden over het thema van elke dag. Wereldwijd bidden we met
hen door middel van de verzen, citaten en gebedsverzoeken op elk themablad. Denk echter niet dat u de hele lijst met
gebedsverzoeken moet doornemen. Misschien wilt u zich verdelen in kleine groepen en elke groep laten bidden voor
een deel van de lijst.
Sommige gebedsverzoeken hebben specifiek betrekking op de wereldkerk van de Zevende-dags Adventisten. Het is
belangrijk om samen voor onze wereldwijde kerkfamilie te bidden, maar misschien wilt u uw gebedstijd aanpassen en
meer algemene gebedsthema's gebruiken wanneer uw groep bezoekers uit de gemeenschap bevat. Bid ervoor hoe u
gasten het beste kunt verwelkomen en hen een deel van de groep kunt laten zijn.
Voorgestelde tijdschema
Hoeveel tijd u besteedt aan elk onderdeel van de gebedstijd zal waarschijnlijk enigszins variëren elke keer dat u samen
bidt. De volgende tijdframes zijn een suggestie voor wat meestal goed werkt:
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• Welkom & Introductie: 2 - 5 minuten
• Lezen van onderdeel "Getuigenis" (op themablad): 3 - 5 minuten
• Bidden door "Bijbelteksten om over te bidden" (op themablad): 3 - 5 minuten
• God prijzen in de Gebedstijd: 10 minuten
• Belijdenis en de overwinning op de zonde claimen in de gebedstijd: 3 - 5 minuten
• Smeekbede en voorbede (zie “Voorgestelde gebeden” op themablad): 20 - 30 minuten
• Dankzegging in de gebedstijd: 10 minuten
Voorbede voor zeven
Moedig elke persoon aan om God te vragen om hen zeven personen in gedachten te brengen om gedurende de tien
dagen voor te bidden. Dit kunnen familieleden, vrienden, collega's, kerkleden, enz. zijn. Moedig hen aan om te bidden
dat de Heilige Geest deze zeven personen ertoe zal brengen in Christus te blijven. Groepsleden moeten God ook vragen
om hen te laten zien hoe ze voor specifieke behoeften kunnen bidden en hoe ze de zeven personen gedurende de tien
dagen kunnen benaderen. Misschien wilt u wat kaarten of stukjes papier verstrekken waarop mensen de zeven namen
waarvoor ze zullen bidden, kunnen opschrijven
Sabbatdiensten tijdens tien dagen van gebed 2020
Heb een speciale gebedsfocus en maakt tijd voor getuigenissen van beantwoorde gebeden tijdens de kerkdiensten op
beide sabbatten. Wees creatief - er zijn veel manieren om met de kerkfamilie te delen wat er gebeurt tijdens de
dagelijkse gebedsbijeenkomsten.
Laatste sabbatviering
Vooral de laatste sabbat moet worden ontworpen als een tijd van vreugde over alles wat God gedurende de tien dagen
heeft gedaan. Neem voldoende tijd op voor getuigenissen van beantwoorde gebeden, Bijbelstudie en preken over
gebed en zingen. Leid de gemeente in een tijd van gebed, zodat degenen die de dagelijkse vergaderingen niet hebben
bijgewoond, de vreugde kunnen ervaren van het bidden met anderen. Zie de Sabbath Celebration-handout voor meer
informatie.
Follow-up van tien dagen van gebed 2020
Bid over hoe God wil dat uw gemeente of gebedsgroep verdergaat met wat Hij is begonnen tijdens tien dagen van
gebed 2020. Misschien gaat u door met een wekelijkse gebedsbijeenkomst. Of misschien wil God dat u een nieuwe
bediening in uw gemeente begint of een zending naar de leefgemeenschap. Sta er open voor en volg waar God leiding.
U zult zeker versteld staan als u met Hem wandelt. We hebben een outreach-uitdaging met suggesties voor leiders
opgenomen aan het einde van deze handleiding.
Getuigenissen
Vertel alstublieft verhalen over hoe God gedurende de tien dagen van gebed heeft gewerkt! Uw verhalen zullen een
aanmoediging zijn voor anderen. Getuigenissen kunnen worden verzonden naar stories@ministerialassociation.org of
online worden ingediend op www.tendaysofprayer.org.
Hoe samen bidden
Wanneer iemand een verzoek aan God bidt, zorg er dan voor dat anderen om hetzelfde verzoek bidden en het samen
eens zijn - dit is krachtig! Denk niet dat omdat één persoon over het verzoek heeft gebeden, niemand anders dat hoeft
te doen. "Opnieuw zeg ik u, dat als twee van jullie het op aarde eens zullen worden dat ze iets aanraken dat zij zullen
vragen, het zal worden gedaan voor hen van mijn Vader die in de hemel is"
(Mattheüs 18:19). Hoe bemoedigend is het om in gebed opgetild te worden!
Gods beloften claimen
U vindt onderwerpspecifieke Bijbelbeloften in elke hand-out. Moedig de groep aan om Gods beloften te claimen terwijl
ze bidden. Het is zo gemakkelijk om ons op onze problemen te concentreren. Maar als we de beloften van God claimen,
vergroten we ons geloof en herinneren we ons eraan dat niets onmogelijk is bij God. De beloften helpen ons onze ogen
van onze zwakheden en moeilijkheden af te wenden en ze op Jezus te richten. Voor elke zwakte en elke strijd kunnen
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we Bijbelse beloften vinden om ons eigen te maken. Moedig mensen aan om naar meer beloften te zoeken en schrijf ze
op zodat zij ze in de toekomst kunnen claimen.
Vasten
Nodig degenen die zich bij u voegen in Tien Dagen van Gebed uit om een bepaald type vasten te overwegen, zoals
vasten van tv, wereldlijke muziek, films, internet, snoepjes of andere soorten voedsel die moeilijk te verteren zijn.
Gebruik de extra tijd om te bidden en de Bijbel te bestuderen, en vraag God om u en uw gemeente te helpen vollediger
in Christus te blijven. Door een eenvoudig dieet te volgen, laten we onze geest ontvankelijker worden voor de stem van
de Heilige Geest.
Heilige Geest
Zorg ervoor dat u de Heilige Geest vraagt om u te laten zien waarvoor u moet bidden in het leven van een persoon of in
een bepaalde situatie. De Bijbel vertelt ons dat we niet weten waarvoor we moeten bidden en dat de Heilige Geest
degene is die voor ons pleit.
“We moeten niet alleen bidden in de naam van Christus, maar door de inspiratie van de Heilige Geest. Dit verklaart wat
wordt bedoeld wanneer wordt gezegd dat de Geest 'voor ons voorbede doet, met onuitsprekelijke verzuchtingen'
(Romeinen 8:26). Zo'n gebed wil God graag beantwoorden. Wanneer we met ernst en intensiteit in de naam van
Christus een gebed uitademen, is erin de intensiteit van een belofte van God dat Hij op het punt staat te vervullen
'overvloedig boven alles wat we vragen of denken' (Efeziërs 3:20). ⎯(Christ's Object Lessons, p. 147).
Dichtbij elkaar staan
Nodig iedereen uit om dicht bij elkaar te staan of te knielen wanneer een gezamenlijke gebedsessie begint. Wanneer
mensen dicht bij elkaar komen om een hechte cirkel te vormen, helpt het om een geest van eenheid te bevorderen, wat
erg belangrijk is voor verenigd gebed. Als mensen verspreid in een kamer zijn, is het ook moeilijk om elkaars gebeden te
horen.
Dagboek
Het bijhouden van een gebedsdagboek tijdens de tien dagen van gebed kan een goede manier zijn voor deelnemers om
zich het dagelijkse gebedsthema eigen te maken, concrete verplichtingen met God aan te gaan en Zijn zegeningen voor
hen te herkennen. Het opschrijven van onze gebeden en het bijhouden van Gods antwoorden is een bewezen manier
van aanmoediging.
Als u wilt, kan een dagboek bijhouden op verschillende manieren in de tien dagen van gebed. U zou tijdens de
gebedsbijeenkomst tijd kunnen geven om hun reacties op God in hun privé-gebedenboek op te schrijven. Of u kunt een
groepsdagboek bijhouden van gebedsverzoeken en antwoorden - in een notitieblok, op een grote poster of online. Een
eenvoudige manier om dit te doen is om een lijn door het midden van een groot stuk papier te trekken. Schrijf
verzoeken in de linker kolom en antwoorden rechts. Het is opwindend en geloofsopbouwend om terug te kijken en te
zien hoe God gebeden verhoord heeft!
Eerbied
Moedig een eerbiedige houding. We naderen de troonzaal van de Koning van het universum. Laten we deze gebedstijd
niet achteloos behandelen in onze houding of maniertjes. Het is echter niet noodzakelijk dat iedereen continu knielt. U
wil dat mensen een uur lang op hun gemak zijn, dus moedig mensen aan om te knielen of te zitten of te staan zoals God
het leidt en zodat ze comfortabel zijn.
Korte gebeden
Gebeden moeten kort en bondig zijn. Dit geeft anderen in de groep ook de gelegenheid om te bidden. Vraag bidders
hun gebeden te beperken tot een paar zinnen. Elke persoon kan zo meerdere keren bidden. Korte gebeden houden de
gebedstijd interessant en laten de Heilige Geest indruk maken op de groep hoe te bidden. U hoeft niet elk kort gebed te
openen en te sluiten met zinnen als 'Lieve God' en 'Amen'. Het is een voortdurend gesprek met God.
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Stilte
Domineer als leider de gebedstijd niet. Het doel is om anderen te laten bidden. Tijden van stilte zijn geweldig, omdat ze
God de tijd geven om tot ons hart te spreken. Laat de Heilige Geest werken en geef iedereen de tijd om te bidden.
Zingen
Spontane groepsliedjes, gemengd tussen gebeden, voegen schoonheid toe aan de gebedsbijeenkomst. Passende
nummers worden vermeld aan het einde van elk themablad. Heb niet het gevoel dat je alle nummers moet gebruiken dit zijn slechts suggesties. Zingen is ook een goede manier om van de ene gebedsafdeling naar de andere over te gaan.
Gebedverzoeken
Vraag niet om gebedsverzoeken van de groep. Vertel in plaats daarvan mensen om hun verzoeken te bidden en anderen
aan te moedigen om mee te doen en te bidden voor die verzoeken. De reden: tijd! Groepsleden zullen vaak beginnen
met het adviseren en voorstellen van oplossingen. Praten over de verzoeken neemt het grootste deel van je gebedstijd
in beslag. Satan is blij als hij ons over het probleem kan laten praten in plaats van over het probleem te bidden. De
kracht is van God! Hoe meer we bidden, hoe meer Zijn kracht wordt ontketend.
Uw dagelijkse gebedstijd als leider
Dit is zo belangrijk! Zorg ervoor dat u als leider dagelijks tijd aan de voeten van Jezus doorbrengt, met Hem praat en Zijn
Woord leest. Als u van het kennen van God een eerste prioriteit in uw leven maakt, zal het zo'n prachtige ervaring voor
u zijn. “Uit de geheime plaats van gebed kwam de kracht die de wereld schudde in de Grote Reformatie. Daar zetten de
dienaren van de Heer met heilige kalmte hun voeten op de rots van Zijn beloften '(The Great Controversy, p. 210).
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ONS GEBEDSTHEMA: VERLANGEN NAAR GODS GEEST
Tijdens Tien dagen van gebed 2020 nodigen we u uit om de beloofde zegeningen van de Heilige Geest te ervaren.
Voordat Hij naar de hemel terugkeerde, gaf Jezus ons deze belofte: ‘Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de
Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen
zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.'(Handelingen 1:8).
Omdat dit het middel is waarmee we kracht kunnen ontvangen, waarom hongeren en dorsten we niet naar de gave
van de Geest? Waarom praten we er niet over, bidden er niet over en prediken er niet over? De Heer is meer bereid
om de Heilige Geest te geven aan hen die Hem dienen dan dat ouders goede gaven aan hun kinderen willen geven.
Voor de dagelijkse doop met de Geest moet elke werker zijn verzoekschrift aan God aanbieden'(Ellen White, Van
Jeruzalem naar Rome, hfdst 1). Ga met ons mee als we om de uitstorting van de Heilige Geest verzoeken en God
toestaan zijn vrucht in ons leven te laten groeien!
Alle dagelijkse themabladen zijn ook direct toegankelijk voor elke computer of elk mobiel apparaat op
www.tendaysofprayer.org.
Aanbevolen richtlijnen voor de gebedsbijeenkomsten
• Houd uw gebeden kort - slechts een of twee zinnen over één onderwerp. Geef anderen dan een beurt. U kunt zo
vaak bidden als u wilt, net zoals u in een gesprek praat.
• Wees niet bang voor stilte, want het geeft iedereen tijd om naar de Heilige Geest te luisteren.
• Samen liedjes zingen zoals de Geest leidt, is ook een enorme zegen. U hebt hiervoor geen piano nodig; a capella
zingen is prima.
• In plaats van waardevolle gebedstijd te gebruiken om over uw gebedsverzoeken te praten, bidt u ze gewoon. Dan
kunnen anderen ook bidden voor uw verzoeken en Gods beloften voor u bidden.
Gods beloften voor Zijn kinderen
God heeft ons veel beloften in Zijn Woord gegeven. Het is ons voorrecht om ze in onze gebeden op te eisen. Al Zijn
geboden en raadgevingen zijn ook beloften. Hij zou nooit iets van ons vragen dat we niet in Zijn kracht konden doen.
Het is zo gemakkelijk om ons te concentreren op onze behoeften, onze moeilijkheden, onze uitdagingen - en te
jammeren over onze situatie als we bidden. Dit is niet het doel van het gebed. Gebed is bedoeld om ons geloof te
versterken. Daarom moedigen we u uit om u Gods beloften eigen te maken in uw gebedstijd. Wend uw ogen van uzelf
en uw zwakheden af en kijk naar Jezus. Door Hem te aanschouwen, worden we veranderd naar Zijn beeld.
“Elke belofte in het Woord van God is voor ons. Presenteer in uw gebeden het beloofde woord van Jehovah en claim
door geloof zijn beloften. Zijn woord is de verzekering dat als u in geloof vraagt, zult u alle geestelijke zegeningen
ontvangen. Blijf vragen en u zult buitengewoon veel ontvangen boven alles wat u vraagt of denkt.'(In Heavenly Places,
p. 71).
Hoe kunt u aanspraak maken op Zijn beloften? Als u bijvoorbeeld om vrede bidt, kunt u Johannes 14:27 bidden: ‘Heer,
U hebt ons in Uw woord verteld: “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet ontroerd of versaagd." Geef mij de vrede die U beloofde aan ons te geven.’ Dank de Heer dat Hij u
vrede schenkt, ook al voelt u het misschien niet meteen.
Vasten
We moedigen u aan om gedurende deze tien dagen een Daniel Vasten te doen. Het jaar beginnen met gebed en
vasten is een prachtige manier om ons leven voor het komende jaar aan God te wijden. Ellen White vertelt ons: “Nu en
verder tot het einde van de tijd moet het volk van God ernstiger zijn, meer klaarwakker, niet vertrouwend op hun
eigen wijsheid, maar op de wijsheid van hun Leider. Ze moeten dagen reserveren voor vasten en gebed. Volledige
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onthouding van voedsel is misschien niet vereist, maar ze moeten spaarzaam van het meest eenvoudige voedsel
eten.'(Counsels on Diet and Foods, pp. 188, 189).
We kennen Daniel, die tien dagen groenten en fruit at. We moedigen u ook aan om gedurende deze tien dagen een
zeer eenvoudig dieet aan te nemen. Een eenvoudig dieet dat suiker, bewerkte en geraffineerde voedingsmiddelen en
frisdranken weglaat, kan ons op verschillende niveaus ten goede komen. Ten eerste betekent het dat u gewoon
minder tijd nodig hebt om het voedsel te bereiden en dus meer tijd beschikbaar om met de Heer door te brengen. Ten
tweede, hoe eenvoudiger ons dieet, hoe gemakkelijker het is voor de maag om het te verteren, en hoe helderder onze
geest zal zijn. We weten allemaal dat suiker de frontale kwab, het middelpunt van ons denken, lam legt. Als we een
helderder verstand willen om Gods stem te horen, en als we dichter bij Hem willen komen, moeten we ervoor zorgen
dat ons dieet ons niet belemmert.
Vasten gaat niet alleen over het onthouden van voedsel. We moedigen u ook aan om te vasten van tv, films,
computergames en zelfs Facebook en YouTube. Soms kunnen dingen die op zich niet slecht zijn, zoals Facebook en
YouTube, zoveel van onze tijd in beslag nemen. Leg dat alles opzij zodat u meer tijd hebt om met de Heer door te
brengen.
Vasten is geen manier om sneller een wonder van God te verkrijgen. Vasten gaat over onszelf vernederen zodat God in
ons en door ons kan werken. “Voor bepaalde dingen zijn vasten en bidden aanbevolen en gepast. In de hand van God
zijn ze een middel om het hart te reinigen en een ontvankelijke gemoedstoestand te bevorderen. We krijgen
antwoorden op onze gebeden, omdat we onze ziel voor God vernederen.'(Medical Ministry, p. 283).
Laten we onszelf voor God vernederen en met heel ons hart, verstand en kracht naar Hem zoeken. Laten we dichter
tot Hem komen door gebed en vasten, en Hij zal dichter naar ons toe komen.
Heilige Geest
Zorg ervoor dat u de Heilige Geest vraagt om u te laten zien waarvoor u moet bidden in iemands leven of in een
bepaalde situatie. De Bijbel vertelt ons dat we niet weten waarvoor we moeten bidden en dat de Heilige Geest degene
is die voor ons pleit.
“We moeten niet alleen bidden in de naam van Christus, maar door de inspiratie van de Heilige Geest. Dit verklaart
wat wordt bedoeld wanneer wordt gezegd dat de Geest ‘zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen',
Romeinen 8:26. Zo'n gebed wil God graag beantwoorden. Wanneer we met ernst en intensiteit een gebed inademen
in de naam van Christus, is er in die intensiteit een belofte van God dat Hij op het punt staat om ons gebed te
beantwoorden ‘oneindig veel meer … dan wij bidden of beseffen' Efeziërs 3:20 (Lessen uit het leven van alledag,
Christ's Object Lessons, p. 147).
Geloof
We lezen in de Geest der Profetie dat "gebed en geloof zullen doen wat geen enkele macht op aarde kan bereiken"
(The Ministry of Healing, p. 509).
We worden ook aangemoedigd om te bidden en geloof te hebben dat God ons gebed heeft gehoord en zal
beantwoorden. Christus zegt: "Vraag, en gij zult ontvangen." In deze woorden geeft Christus ons aanwijzingen hoe we
moeten bidden. We moeten naar onze hemelse Vader komen met de eenvoud van een kind en Hem vragen om de
gave van de Heilige Geest. Jezus zegt opnieuw: "Wanneer u bidt, geloof dan dat u de dingen ontvangt waar u om
vraagt, en u zult ze hebben." U moet tot de Vader komen, berouw hebben en uw zonden belijden, de ziel legen van
elke zonde en onreinheid, en het is uw voorrecht om de beloften van de Heer tot Hem te bidden … We moeten het
woord van God geloven, want de beproeving van het karakter wordt gevonden in het feit dat u uzelf opbouwt in het
meest heilige geloof. U wordt door God bewezen door het woord van God. U moet niet wachten op prachtige emoties
voordat u gelooft dat God u heeft gehoord; gevoel is geen criterium, want emoties zijn zo veranderlijk als de wolken …
Terwijl we op aarde zijn, kunnen we hulp van de hemel krijgen … want ik heb God duizend keer getest. Ik zal in geloof
leven, ik zal mijn Redder niet door ongeloof onteren’ Review and Herald, 11 oktober 1892, par. 1, 3, 6).
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Ons wordt ook verteld dat we “voor elk geschenk dat Hij heeft beloofd, kunnen vragen, dan moeten we geloven dat
we ontvangen en terugkeren naar God van wie we hebben ontvangen'(Education, p. 258).
Maak er dus een gewoonte van om God vooraf door geloof te danken voor wat Hij gaat doen en hoe Hij uw gebeden
gaat beantwoorden.
Bidden voor zeven
We moedigen u aan om tijdens deze tien dagen op een speciale manier te bidden voor zeven mensen die u graag een
'overvloediger leven' zou zien ervaren. Dit kunnen familieleden, vrienden, collega's, buren of gewoon kennissen zijn.
Neem de tijd en vraag God voor wie Hij wil dat u bidt. Vraag Hem ook om u een echte last voor deze mensen te geven.
Schrijf deze namen op een stuk papier en bewaar het op een prominente plaats, zoals in uw Bijbel. Er is iets krachtigs
aan het opschrijven van de namen, en u zult versteld staan hoe God werkt in reactie op uw gebeden!
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DAG 1 - ONZE BEHOEFTE AAN DE HEILIGE GEEST
Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en
in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. (Handelingen 1:8)
Getuigenis
Omdat dit het middel is waarmee we kracht kunnen ontvangen, waarom hongeren en dorsten we niet naar de gave
van de Geest? Waarom praten we er niet over, bidden er niet om en prediken daar niet over? De Heer is meer bereid
om de Heilige Geest te geven aan hen die Hem dienen dan dat ouders goede gaven aan hun kinderen geven. Voor de
dagelijkse doop met de Geest moet elke werker zijn verzoekschrift aan God aanbieden (Ellen White, Van Jeruzalem
tot Rome, Hfdst 5: De gave van de Geest).
Vlak voordat ik afstudeerde aan de universiteit met een theologiegraad, las ik het boek: They Found the Secret van V.
Raymond Edman. Het boek vertelt over 20 christelijke mannen en vrouwen die een spirituele crisis in hun leven
bereikten dat leidde tot een authentieke bekeringservaring. Dit werd uiteindelijk gevolgd door de uitstorting van de
Heilige Geest in hun leven. Ze werden de mensen die ze waren - en leidden miljoenen tot Christus - omdat ze vervuld
waren met de Heilige Geest. Terwijl ik mijn eigen leven als echtgenoot, nieuwe vader en binnenkort predikant
beschouwde, schreef ik een notitie in dat boek: "Ik heb ook de Heilige Geest nodig." Sindsdien heb ik dit tot
topprioriteit gemaakt van mijn bekeringservaring en zoek ik de Bijbelse doop met de Heilige Geest door Bijbelstudie,
gehoorzaamheid, delen van het geloof en gebed.
In mijn eerste jaar als predikant werd ik geroepen om de penningmeester van de gemeente te bezoeken, bij wie de
diagnose kanker was gesteld. We baden en zalfden hem met olie zoals de Bijbel zegt te doen. In een paar dagen
deelde hij vreugdevol dat hij volledig genezen was van zijn kanker! Op dat moment wist ik dat God mijn gebeden
hoorde en dat hij mijn inspanningen zegende om mijn leven voor Hém te leven. En jij? Heb jij de Heilige Geest in je
leven nodig?
Bijbelteksten om over te bidden
Paulus vroeg eens aan 12 mannen van Efeze: " Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?"
(Handelingen 19:2). Hoe zou u antwoorden? De Efezische mannen zeiden: " Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er
een Heilige Geest is."

•
•
•
•
•
•

Romeinen 8:16— Wanneer de Heilige Geest onder ons komt, zullen we onze zonden belijden en de gave van
redding ontvangen door Jezus. We zullen zekerheid van redding hebben omdat we dan kinderen van God zijn.
Ezechiël 36:25-27— De aanwezigheid van de Heilige Geest zal ons een nieuwe geest en een nieuw hart geven. We
zullen onze zonden overwinnen en echte karaktergroei zien.
Johannes 7:38, 39 en Galaten 5:22, 23— Wanneer we vervuld zijn met de Heilige Geest, zal de vrucht van de
Geest - het karakter van God - uit ons stromen als rivieren van levend water.
Handelingen 4:13, 31— De blijvende aanwezigheid van de Heilige Geest zal ons motiveren en kracht geven om
het evangelie met zoveel mogelijk mensen te delen.
Johannes 16:13— Terwijl de Geest in ons woont, zullen we honger en liefde voor de Bijbel hebben en zal Hij ons
naar alle waarheid leiden. Deze waarheid is niet alleen een technisch begrip van feiten, maar het karakter van
Christus, die de Waarheid ís.
Romeinen 8:26, 27— Als we bidden in de Heilige Geest, zullen we kracht hebben in onze gebeden en zullen we
vele wonderbaarlijke antwoorden op gebed zien.

Jezus zei dat er twee groepen christenen zouden zijn vlak voor Zijn terugkeer. "Dan zal het Koninkrijk der hemelen
vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet" (Mattheüs
25:1).
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Vijf bruidsmeisjes waren dwaas en hadden geen olie (de aanwezigheid van de Heilige Geest; zie Zacharia 4:1-6) in
reserve. Deze vertegenwoordigen degenen die volgelingen van Jezus lijken te zijn, maar dat niet zijn. Ze zijn religieus,
maar niet spiritueel. Dus zei Jezus tegen hen: "Ik ken u niet!" De vijf wijze bruids-meisjes hadden veel olie. Ze waren
vervuld met de Heilige Geest en hadden een oprechte relatie met Jezus.
De discipelen bleven in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus in Jeruzalem na Zijn hemelvaart. " en zij waren
voortdurend in de tempel, lovende God" (Lukas 24:53). Toen ze niet in de tempel waren, waren ze in de
bovenkamer. " Deze allen bleven eendrachtig volharden in het
gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders" (Handelingen 1:14). Tien dagen
later werden ze allemaal gedoopt in de kracht van de Heilige Geest (Handelingen 2), en 3000 werden op één dag op
die ene plaats bekeerd!
Voorgestelde gebeden
• We komen in Uw aanwezigheid met dankzegging en we betreden Uw troon met lof. We hebben geen woorden
die voldoende beschrijven hoeveel we U waarderen en wat U voor ons hebt gedaan. We voegen graag en nederig
onze menselijke lof toe aan die van de zondeloze engelen, die U altijd vereren!
• Verander alstublieft mijn hart, o God, en maak het waarachtig. Reinig mij van zonden en bereid me voor om Uw
Geest te ontvangen (Psalm 51:7, 10).
• Heer, stuur alstublieft een opwekking van ware godsvrucht onder Uw volk, gekenmerkt door de vrucht van de
Heilige Geest (Galaten 5:22, 23).
• Doop ons met de Heilige Geest en geef ons de macht om het evangelie te verkondigen aan een wereld die
verloren in duisternis (Handelingen 1:5-8).
• Heb genade, o Heer, voor mijn familie, vrienden, collega's en klasgenoten. Red ze en mag ik hier Uw helper zijn
(Mattheüs 28:19, 20).
• Zegen de voorgangers, leraren, evangelisten, Bijbelwerkers en bestuurders van onze kerk met de kracht van de
Heilige Geest (1 Timotheüs 2:1-4).
• Lieve Heer, toon alstublieft genade aan de misbruikten en vervolgden en geef hen Uw bescherming en verlossing
uit de handen van degenen die proberen hen kwaad te doen (Psalm 91).
• Zegen alstublieft de honderdduizenden evangelisatieactiviteiten over de hele wereld in 2020. We bidden vooral
voor de totale evangelisatie-inspanningen in mei 2020 in Papoea-Nieuw-Guinea.
• We bidden voor een spirituele herleving onder Zevende-dags Adventistische jongeren die wereldwijd openbare
hogescholen en universiteiten bezoeken. Mogen zij levendige ambassadeurs voor Christus worden.
• We bidden voor de 69 procent van de wereldbevolking die nog geen heldere presentatie van Jezus heeft
ontvangen.
• We bidden voor de 62 miljoen mensen in de 28 minst bereikbare steden van de voormalige Sovjetunie (Euro-Azië
Divisie).
• We bidden voor jeugdleiders over de hele wereld die ons erfgoed trouw doorgeven aan de volgende generatie:
identiteit in Christus, missie als Zevende-dags Adventisten en leiderschap in de plaatselijke kerk.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze individuele gebedslijsten. Mogen zij de Heilige Geest in
hun leven laten werken.
• Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Doop ons opnieuw (Hymne # 258);
Geest van de levende God (Hymne # 672).
Zeker is de tegenwoordigheid van de Heer op deze plaats.
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DAG 2 - DE GETUIGEN VAN DE HEILIGE GEEST
En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. (Johannes 16:8)
Getuigenis
De Heilige Geest is een persoon, want hij getuigt met onze geest dat wij de kinderen van God zijn. Wanneer deze
getuige wordt uitgedragen, neemt hij zijn eigen bewijs met zich mee. Op zulke momenten geloven we, en zijn we er
zeker van, dat we de kinderen van God zijn. (Ellen White, Evangelism, p. 616).
De Heilige Geest werkt in ons leven in drie fasen (Johannes 16:8-11). Ten eerste overtuigt Hij ons van onze zonde, om
ons bij Jezus te brengen. Ten tweede overtuigt Hij ons van de gerechtigheid van Christus, wat genoeg is voor onze
redding. Ten derde verdrijft Hij Satan en de zonde uit ons leven (Johannes 16:11).
Mijn ouders hebben hun zes kinderen (ik ben nummer vijf) opgevoed om in God en de Bijbel te geloven. We leerden
dat er een hemel was om te winnen en een hel om te mijden. We hebben echter geen relatie met God nagestreefd of
op Hem vertrouwd. De broer van mijn moeder, mijn oom, trouwde met een Zevende-dags Adventist. Op een dag
kondigde mijn oom Harold aan zijn nieuwe vrouw aan dat hij haar uit de Bijbel zou bewijzen dat ze de sabbat
(zaterdag) niet hoefde te houden. Na veel studie besefte hij echter dat de ware sabbat van de Bijbel inderdaad
zaterdag was. Al snel werd Harold gedoopt en werd hij een Zevende-dags Adventist.
Na verloop van tijd deelde Harold zijn geloof met onze familie en, hoe ik het ook probeerde, ik kon geen manier vinden
om de sabbatleer van de Bijbel te weerleggen. Ik wilde de sabbat niet houden. Het was een onderbreking in mijn
plannen. Na verloop van tijd overtuigde de Heilige Geest me diep in mijn hart en mijn gedachten dat ik een zondaar
was die op weg was naar vernietiging. Ik wist dat ik God niet volgde en ik wist dat ik niet gered zou worden. Rond die
tijd arriveerde er een brief van oom Harold en hij beschreef hoe de hemel eruit zou zien als hij de Bijbel als zijn
autoriteit zou gebruiken. Terwijl ik luisterde naar zijn beschrijving van de hemel, voelde ik een sterk verlangen om mijn
leven aan God te geven. Toen hoorde ik de stem van God in mijn hart zo duidelijk alsof iemand naast me zat. "Of je
geeft je leven nu aan Mij, of je zult het nooit doen." Ik voelde onmiddellijk grote angst. Ik verruilde de hemel voor de
dingen van deze aarde. Ik stond op uit mijn stoel, ging naar mijn kamer en sloot de deur achter me. Ik knielde naast
mijn bed en bad voor het eerst vanuit mijn hart. Ik worstelde om precies te weten wat ik moest zeggen, maar
uiteindelijk bad ik: 'Lieve Jezus, ik wil zijn wat U wilt dat ik ben. Ik wil doen wat U wilt dat ik doe, en ik wil gaan waar U
wilt dat ik ga.’
Op het moment dat ik dat gebed zei, voelde ik een verandering door mijn lichaam stromen. Ik werd bevrijd van mijn
woede en bitterheid en de liefde, vrede en vreugde van God vulde mijn hart. Ik wist dat God mijn gebed had verhoord
en ik wist wat ik moest doen. Ik stond op van mijn knieën en ging mijn moeder het goede nieuws vertellen - dat ik nu
voor Jezus zou leven en dat ik ben begonnen de sabbat te houden. Tranen van vreugde vielen op haar wangen. Binnen
enkele dagen begon ik elke zondige band te verbreken die me aan de wereld bond. Sommige mensen begrepen mijn
beslissing niet en de weg was nog niet helemaal duidelijk, maar mijn geweten was schoon en vreugde vulde mijn hart!
Later studeerde ik bij de plaatselijke Adventistische predikant en begon ik veel meer te begrijpen over Gods wil voor
mijn leven. Uiteindelijk werd ik gedoopt en werd ik lid van de Zevende-dags Adventistenkerk. Het is de beste beslissing
die ik ooit heb gemaakt!
Bijbelse teksten om over te bidden
Paulus vroeg eens aan 12 mannen uit Efeze: "Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?"
(Handelingen 19:2). Hoe zou u antwoorden? De Efezische mannen zeiden: "Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een
heilige Geest is."
• Johannes 16: 8-11 - Het is het werk van de Heilige Geest om ons te overtuigen van onze zonden en ons naar Jezus
te leiden.
• Romeinen 3:10, 23 - Er is niemand rechtvaardig, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.
• Romeinen 6:23 - Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven door Christus
Jezus.
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•
•
•
•

Johannes 3:16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Efeziërs 2:8, 9 - Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
niet uit werken
1 Johannes 5:11-13 - Als we Jezus door geloof hebben aanvaard, weten we dat we eeuwig leven hebben.
Romeinen 8:16 - Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Elke dag, als we ons tot Jezus wenden en bidden, ontvangen we Zijn vergeving en genade. Zoals de kinderen van Israël
dagelijks uitgingen om het manna uit de hemel te ontvangen, zo vernieuwen we dagelijks onze relatie met Jezus, het
brood des levens (Johannes 6:58). Door de aanwezigheid van de Heilige Geest die in ons leven beweegt, belijden we
onze zonden aan God, accepteren we de gerechtigheid van Jezus voor ons en zijn we in staat om de verleidingen van
de duivel te weerstaan (Galaten 5:16).
Voorgestelde gebeden
• Beste Vader in de hemel, ik weet dat ik een zondaar ben. Vergeef al mijn zonden zoals U beloofd te doen (1
Johannes 1:9). Dank U! U heeft ook beloofd om me het eeuwige leven te geven als ik Jezus als mijn Redder
accepteer. Vandaag kies ik voor Jezus. Ik kan niet wachten tot Jezus komt!
• Beste Jezus, ik wil altijd wandelen in de aanwezigheid van de Heilige Geest, zodat ik de handelingen van de duivel
en zijn boze geesten kan ontdekken. Geef me Uw kracht om hun verleidingen te herkennen en te weerstaan
(Jakobus 4:7).
• Ik vertrouw nu op U, Heer, voor mijn redding. Mag ik vreugdevol en zelfverzekerdheid krijgen, zodat mijn leven
verloren zielen naar U toe kan trekken.
• Beste Vader, zoveel mensen in de kerken van deze wereld hebben alleen maar religie. Ze kennen alleen Jezus maar
niet Zijn reddende genade. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om hen van hun zonden te overtuigen en hen naar
Jezus te leiden. Zorg dat ze moe worden van alleen maar ceremonies. Mogen zij verlangen naar de ware
aanwezigheid van God in hun leven.
• Heer, we bidden dat degenen die in geestelijke en mentale gevangenschap zitten worden bevrijd van schuld en
andere gevangenschap.
• Heer, wek alstublieft moderne Waldenzen-studenten op die bereid zijn om U op moeilijke plaatsen te dienen.
• Richt alstublieft moedige zendelingen op die willen werken onder de 746 bevolkingsgroepen in de 20 landen van
het Midden-Oosten.
• We bidden voor de “1.000 Missionary Movement” in de divisie Noord-Azië-Pacific en de divisie Zuid-Azië-Pacific.
Mogen deze jonge mensen in staat worden gesteld Gods werk te doen.
• We bidden dat de 202 miljoen mensen in de 41 minst bereikbare steden van de Zuid-Azië-Pacific Divisie Jezus
leren kennen.
• We bidden voor de jeugd die in gevaarlijke omstandigheden leeft door de Heer te dienen in “één jaar in zending”
(OYiM) en “zending Caleb”.
• We bidden ook voor onze lijst van zeven of meer mensen [noem de namen indien van toepassing].
• Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Blessed Assurance (Hymn #462); I Do Believe (Hymn #486); Only Trust Him (Hymn #279).
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DAG 3 - OVERWINNING DOOR DE HEILIGE GEEST
Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. (Galaten
5:16).
Getuigenis
Er was in Hem [Jezus] niets dat reageerde op Satans drogredenen. Hij stemde niet in met zonde. Zelfs niet door een
gedachte gaf hij zich over aan verleiding. Zo kan het ook met ons zijn. De menselijkheid van Christus was verenigd
met goddelijkheid; Hij was geschikt voor het conflict door de inwoning van de Heilige Geest. En Hij kwam om ons
deel te laten maken aan de goddelijke natuur. Zolang we door geloof met Hem verenigd zijn, heeft zonde geen
heerschappij meer over ons. God reikt naar de hand van het geloof in ons om het te richten om de goddelijkheid van
Christus vast te houden, zodat we de volmaaktheid van het karakter kunnen bereiken '(Ellen White, The Desire of
Ages, p. 123).
Jerry was een harde werker. Het grootste deel van zijn volwassen leven bracht hij als ijzerwerker door met het
bouwen van bruggen en wolkenkrabbers. Hij was de man die op een smalle ijzeren balk honderden meters boven de
grond uitliep en deze aan een andere ijzeren balk last. Maar hoewel Jerry getalenteerd en hardwerkend was,
misbruikte hij ook zijn lichaam met alcohol, tabak, drugs, vrouwen en wild leven. Wanneer een christelijke man aan
het werk zou komen, zou Jerry hem mondeling en emotioneel vervolgen, in de hoop hem van zijn werk te verdrijven.
Jerry haatte het christendom en christenen.
Toen Jerry 50 jaar oud werd, begon hij depressief te worden. Op een dag besloot hij zijn leven te beëindigen. Terwijl
hij naar huis reed om zelfmoord te plegen, zag hij een bord voor de Zevende-dags Adventistenkerk langs de snelweg.
De Heilige Geest dacht aan hem: "Misschien kunnen ze me helpen." Dus reed Jerry het parkeerterrein op net toen de
kerkschool de dag uitliep, benaderde de directeur en mompelde iets over hulp nodig hebben. De directeur gaf Jerry
mijn nummer en zei: “Dit is het telefoonnummer van onze voorganger. Bel hem alsjeblieft. Toen Jerry die avond
belde, vertelde hij me dat hij in de problemen zat en vroeg hij of ik kon helpen. Ik belde een ouderling en
samengingen we naar Jerry's huis.
Jerry vertelde ons alles en voegde eraan toe: "Ik kan niet geloven dat ik zo laag ben gevallen om een pastoor in mijn
huis te hebben." Hij zei dat hij alles wat de wereld te bieden had geprobeerd had zonder voldoening te vinden, dus
hij had besloten zijn leven beëindigen. Ik zei: "Jerry, je hebt nog niet alles geprobeerd omdat je Jezus niet hebt
geprobeerd." "Je hebt gelijk," grijnsde hij, "ik heb Jezus niet geprobeerd. Dus, wat moet ik doen om Jezus te
proberen? Ik deelde de eenvoudige boodschap van het evangelie en vroeg:' Is er een reden waarom je Jezus niet in
je leven zou willen ontvangen? Jerry zei: 'Nee, tenzij hij vanavond iets voor me doet, anders ga ik mijn leven
beëindigen.'
Ik nodigde Jerry uit om met ons te knielen en vroeg hem een gebed na mij te herhalen. Direct nadat we 'Amen'
hadden gezegd, greep Jerry mijn arm vast en zei: 'Heb je dat gezien?' 'Zie je wat?' vroeg ik. "Precies toen ik ‘Ámen’
zei, opende ik mijn ogen en zag een man boven mijn hoofd zweven met een zeer slechte blik op zijn gezicht, en toen
verdween hij door het plafond. Je moet me geloven! 'Ik geloof je, Jerry’ zei ik. "Hoe voel je je nu?" Na een moment
van reflectie zei hij: "Ik voel me goed, echt goed. Ik heb me nog lang niet zo goed gevoeld. Wat is er met me
gebeurd?' Ik legde uit:' Jerry, je vroeg Jezus net om in je leven te komen en je zonden te vergeven. Hij leeft nu in je
hart. Die boze geest die je zag, probeerde je ertoe te brengen je leven te beëindigen, maar Jezus verdreef hem.'
Grote vreugde vervulde Jerry's huis die nacht, zo erg dat Jerry niet kon slapen. Hij ging door zijn huis en verwijderde
al zijn alcohol, drugs, tijdschriften en al het andere dat hij kon vinden dat zondig was. Hij stopte al dat spul in een
plastic zak en begroef het zes voet diep in zijn boomgaard. De volgende dag reed hij naar een tuincentrum en kocht
een boom om te planten over de spullen die hij begraven had. Toen ik op bezoek kwam, liet hij me de boom zien en
zei: "Dominee, dat gat in de grond en die nieuwe boom vertegenwoordigen mijn leven. De oude Jerry ligt daar
begraven en die nieuwe fruitboom vertegenwoordigt de nieuwe Jerry omdat ik nu een nieuw leven leef!”
Bijbelteksten om over te bidden
• Johannes 16:8-11: En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult
zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
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• Ezechiel 36:25-26: Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw
stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een uw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
• 2 Corinthiërs 5:17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden.
• Johannes 8:36: Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
• 1 Tessalonicenzen 4:3: Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht.
• Romans 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
• Mattheus 5:29-30: Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter
voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw
rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw
lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
• Romeinen 12:21: Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
• Galaten 5:19-26: Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid,
losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid,
afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik
ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met
zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
Elke dag, als we ons tot Jezus wenden en bidden, ontvangen we Zijn vergeving en genade. Zoals de kinderen van
Israël dagelijks uitgingen om het manna uit de hemel te ontvangen, zo vernieuwen we dagelijks onze relatie met
Jezus, het brood des levens (Johannes 6:58). Door de aanwezigheid van de Heilige Geest die in ons leven beweegt,
belijden we onze zonden aan God, accepteren we de gerechtigheid van Jezus namens ons en zijn we in staat om de
verleidingen van de duivel te weerstaan (Galaten 5:16).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Voorgestelde gebeden
Dierbare Heer, ik weet dat het Uw wil voor mij is om alle zonde in Uw kracht te overwinnen. Vul mij alstublieft met
Uw Heilige Geest en leid mij in alle waarheid (Johannes 16:13).
In de naam van Jezus en door zijn bloed bestraf ik Satan en zijn boze geesten in mijn leven. Alstublieft, Heer, verdrijf
de duivel uit mijn leven en mijn huis. Laat alleen waarheid en gerechtigheid bij mij wonen.
Dierbare Vader, verzadig mijn leven met de aanwezigheid van de Heilige Geest. Moge zijn kracht door mij stromen
om te dienen voor degenen die nog steeds gevangen zitten in zonde. Breng ze naar Jezus zodat hun ketenen kunnen
worden verbroken.
Heer, help ons geduldig en vriendelijk te zijn en uw liefde en medelijden te tonen aan degenen die ons irriteren of
beschuldigen.
We bidden voor degenen die voor oudere of zieke familieleden zorgen. Geef ze geduld, kracht en liefde.
Heer, verzacht alstublieft de bezorgdheid van degenen die terminale ziekte hebben. Gun hen de moed en de vrede
van Jezus.
We bidden voor de doop van de Heilige Geest op onze jeugd en jonge leiders zoals beloofd in Handelingen 1:8. En we
bidden vooral voor Gods zegeningen over jongeren die betrokken zijn bij Give Him 20 en andere gebedsinitiatieven.
Heer, laat ons alsjeblieft een door God gegeven strategie zien om de Jericho’s van de wereld te bereiken met de
Boodschappen van de Drie Engelen en de Rahabs in elke stad naar redding in Christus te leiden.
Zegen de 100 gebedsdagen (27 maart - 4 juli) voorafgaand aan de algemene conferentie van 2020. Giet uw Heilige
Geest uit terwijl we bidden voor wijsheid en uw spoedig terugkomen.
We bidden ook voor onze lijst van zeven of meer mensen [noem de namen indien van toepassing].
Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Take My Life and Let It Be (Hymn # 330); Witter dan sneeuw (Hymne # 318); Draw Me Nearer (Hymn # 306).
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DAG 4 — DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST
En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van
de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige
Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. (Handelingen 1:4,5)
Getuigenis
Wanneer u de doop van de Heilige Geest hebt ontvangen, zult u de vreugde van redding beter begrijpen dan u uw
hele leven tot nu toe hebt gekend (Ellen White, Manuscript Releases, deel 5, p. 231).
Ik bezocht een man die op sterven lag door een ongeneeslijke ziekte. Ik bad en probeerde hem aan te moedigen met
Gods liefde en genade, maar toen ik zijn huis verliet, werd ik getroffen toen ik besefte hoe machteloos ik me voelde
in de situatie - en hoe machteloos zoveel christenen lijken te zijn. Toen ik mijn leven en dat van andere christenen
met de nieuwtestamentische christenen vergeleek, was het contrast schokkend. Naar aanleiding van dat bezoek
besloot ik het onderwerp van de Heilige Geest in de Bijbel grondig te bestuderen. Uiteindelijk heb ik 273 teksten in
de originele talen bestudeerd die rechtstreeks over het werk van de Heilige Geest spreken, en ik vond meer dan
2.000 unieke citaten over dit onderwerp in de geschriften van Ellen White.
In mijn Bijbelstudie ontdekte ik de doop met de Heilige Geest. Die ervaring veranderde het leven van Petrus, Paulus
en alle anderen die de Geest van God volledig ontvingen. Zelfs Jezus werd bekrachtigd door de Heilige Geest, want
totdat de Heilige Geest op Hem neerdaalde als een duif, was Hij in de timmermanswinkel gebleven. Nadat de Geest
op Hem was gekomen, deed Jezus het werk van de Messias.
In Bijbelverhalen vinden we altijd enig bewijs dat aangeeft dat de kracht van de Heilige Geest is verleend. Op een
vrijdagavond rond 10:00 riep onze 8-jarige dochter om mama. Toen mijn vrouw naar onze dochter ging, besloot ik
naar mijn kantoor te gaan om te bidden. Terwijl ik bad, voelde ik de goddelijke aanwezigheid van Jezus de kamer
binnenkomen. Ik begon tot de Heer te spreken met grote vurigheid en honger naar de aanwezigheid van Zijn Geest
in mijn leven.
Al snel zag ik Jezus met een gracieuze, gastvrije uitdrukking aan de deur van mijn kerk liefdevol Zijn doorboorde hand
op de schouder van elk kerklid leggen. Jezus vroeg me: "Houd u van Mijn mensen?" Ik zou kunnen zeggen dat ik van
hen hield, maar ik moest toegeven dat een paar van hen bijzonder moeilijk te beminnen waren. De tranen begonnen
te stromen toen ik mijn zonde beleed.
Toen zag ik de doorboorde voeten van Jezus aan de preekstoel staan waar ik elke week predikte. Jezus zei: 'Ik stierf
zodat ik de mensen van deze wereld kan vergeven en redden. Predik jij elke week het evangelie met passie voor
verloren zielen?' Ik kon zeggen dat het mijn verlangen was om het evangelie met grote urgentie te prediken om de
verlorenen te redden, maar ik voelde me zo onwaardig in Zijn aanwezigheid. De tranen vloeiden terwijl ik mijn
zonden aan Jezus bekende.
Toen zag ik de doornenkroon op Zijn voorhoofd gedrukt. Ik hoorde Jezus zeggen: 'Ik heb mezelf vernederd tot aan de
dood van het kruis. Zoek jij lof van mensen?' Ik zou kunnen zeggen dat ik de lof van mensen niet wilde, maar ik gaf in
tranen toe dat ik met trots worstelde. Ik voelde me volkomen onwaardig en onaanvaardbaar in Zijn aanwezigheid, en
de tranen vloeiden zelfs nog meer.
Plots trok Jezus Zijn mantel opzij en ik zag Zijn zijde waar de speer Hem had doorboord. Hij zei: ‘Degenen die tot Mij
komen, zal ik nooit wegsturen.’
Toen voelde ik de volledige liefde en aanvaarding van de Heer zoals ik het nog nooit eerder had gevoeld. Ik wist dat
mijn zonden waren vergeven en ik wist dat ik door Hem werd aanvaard. Ik koesterde me in die openbaring toen ik
mijn vrouw de trap af hoorde rennen. Ik keek naar de klok, het was 12:00 middernacht. Twee uur leek slechts enkele
minuten. Ik was niet klaar om te praten over wat er was gebeurd, dus ging ik terug naar bed en draaide mijn rug naar
de deur zodat mijn vrouw niet zou zien dat ik wakker was. Ze ging de kamer binnen en vroeg: ‘Wat is er met je
gebeurd?’ Ik zei: ‘Wat bedoel je?’ Ze zei: ‘Ik weet dat er iets met je is gebeurd. Ik kan het merken. Wat is er gebeurd?'
Dus vertelde ik haar alles en mijn vrouw ging onmiddellijk naar de woonkamer om zelf te bidden. Ik hoorde haar God
roepen dat ze ook gezegend wilde worden.
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De volgende dag, sabbat, voelde ik de kracht van God terwijl ik mijn preek predikte. Verschillende mensen namen die
dag beslissingen voor Christus. Naderhand vroeg een man: ‘Broeder, is u gisteravond iets overkomen?’ Verbaasd zei
ik: ‘Waarom vraagt u dat?’ Hij zei: ‘Ik weet dat u gisteravond iets is overkomen. De hele tijd dat u predikte, zag ik een
gloed op uw gezicht.' Toen ik hem vertelde wat er was gebeurd, zei hij: 'Zeker, de Heer heeft u bezocht.' Dat jaar
gaven 37 mensen hun leven aan Jezus. In de jaren sinds die nacht hebben honderden mensen beslissingen voor
Christus genomen. Moge de Heer Jezus voor eeuwig worden geprezen!
Bijbelse teksten om over te bidden
• Lucas 3:21, 22 — Na Zijn doop bad Jezus dat de Heilige Geest op Hem zou komen.
• Handelingen 1:5-8 — U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u is gekomen.
• Handelingen 2:1-4 — En ze waren allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in verschillende talen te
spreken.
• Handelingen 4:31 — De vroege kerk ontving kracht toen ze baden dat Gods Geest op hen zou komen.
• Handelingen 8:15-17 — Ze waren gedoopt in water in de naam van Jezus, maar ze hadden de Heilige Geest nodig.
• Lucas 11:11-13 — De doop met de Heilige Geest wordt gegeven aan hen die Hem door gebed zoeken.
• Handelingen 5:31, 32 — Aan degenen die bereid zijn te gehoorzamen, zal de Heilige Geest worden gegeven.
Voorgestelde gebeden
• Beste Vader, doop me alstublieft in de Heilige Geest zodat ik met succes kan leven en van U kan houden.
• Het is mijn grote verlangen, Heer Jezus, dat ik U goed voor de wereld mag vertegenwoordigen. Bereid alstublieft
mijn hart voor om de Heilige Geest te ontvangen en deel Uw liefde met de mensen in mijn leven.
• Leid me alstublieft in alle waarheid, zodat ik altijd die dingen kan doen die U behagen. Laat Uw Heilige Geest mij
openbaren wat U wilt dat ik weet en wat U wilt dat ik deel. Laat mijn overtuigingen en lasten uit Uw hart komen
en niet uit mijn eigen zelfzuchtige neigingen.
• We bidden dat onze geliefden die het geloof hebben verlaten, zich zullen herinneren hoe het was om in
gemeenschap met U te zijn en ernaar zullen verlangen om met U herenigd te worden. Help hen Uw liefde en
vergeving te voelen en te aanvaarden.
• Heer, we vragen om Uw bescherming voor zendelingen die op gevaarlijke plaatsen werken.
• We bidden voor de 16 miljoen mensen in de 6 minst bereikbare steden van de South Pacific Divisie. We bidden
voor de dagelijkse doop met de Heilige Geest op leden als ze in liefde uitreiken naar de onbereikten.
• We bidden dat de Heilige Geest ons helpt te weten hoe we de 406 miljoen mensen in de 105 minst bereikbare
steden van de Noord-Azië/ Pacific-divisie kunnen bereiken.
• Zegen alstublieft wanneer Adventist Chaplaincy Ministries aalmoezeniers en geïnteresseerde leden mobiliseert
om hen in de gevangenis te bedienen.
• We bidden ook voor onze lijst van zeven of meer mensen [noem de namen indien van toepassing].
• Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Baptize Us Anew (Hymn #258);
Spirit of the Living God (Hymn #672);
Breathe on Me, Breath of God (Hymn #265);
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DAG 5 —DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet! (Galaten 5:22,23)
Getuigenis
Het is duidelijk dat de waarheid in het hart is geplant door de Heilige Geest wanneer deze wordt liefgehad en
gekoesterd en als een heilige gave wordt beschouwd. Liefde zal dan in het hart ontspringen als een bron van levend
water, springend tot eeuwig leven. Wanneer deze liefde in het hart is, zal de werker geen vermoeidheid vinden in
het werk van Christus. (Ellen White, Review and Herald, vol. 3, p. 121, Feb. 13, 1894).
Een diaken in de kerk, bekend als een behulpzaam en invloedrijk man, had een ernstig karakterprobleem dat alleen
zijn vrouw en kinderen kenden. Op het werk of in de omgang met anderen was hij de meest sympathieke man die je
kon hopen te ontmoeten. Thuis was hij vaak ondraaglijk. Hij was humeurig en prikkelbaar. Soms laaide zijn woede op
en werd hij emotioneel beledigend en strafte hij zijn kinderen streng.
De diaken was niet onwetend over zijn behoefte. Hij haatte zichzelf, omdat hij thuis explodeerde. Hij besefte dat hij
in het openbaar één ding beweerde en thuis een ander leven leidde. Soms besefte hij dat hij een training in
zelfbeheersing zou moeten volgen, maar hij vreesde de gevolgen van het openbaar worden van zijn probleem in de
kerk. Hij wist ook dat hij in therapie moest, maar hij was niet bereid iemand te betalen om naar hem te luisteren. Zijn
trots weerhield hem van de hulp die hij nodig had. Hij was een religieus man, maar geen spiritueel man - hij moest
zich bekeren en de blijvende aanwezigheid van de Heilige Geest in zijn leven hebben.
Op een herfstdag kwam een prediker naar de stad en presenteerde een reeks opwekkingsbijeenkomsten. Vanwege
zijn positie in de kerk woonde de diaken elke bijeenkomst bij, ook al was zijn hart als steen. Aan deze bijeenkomsten
was veel gebed voorafgegaan en de Heilige Geest bewoog zich op wonderbaarlijke wijze. Een jonge vrouw
hernieuwde haar relatie met Jezus en deed een openbare bekentenis van haar zonden, en vroeg om de gebeden en
steun van de gemeente. Een niet-christelijke vrouw die met een vriendin aanwezig was, gaf haar leven aan Jezus. Het
leven van mensen veranderde die avonden als ze naar voren kwamen bij de altaaroproepen.
Op een nacht, tegen het einde van de reeks, kwam de diaken overeind toen een altaaroproep werd gedaan. Met
tranen op zijn wangen baande hij zich een weg naar voren met anderen die hadden gereageerd op Gods oproep op
hun harten aan Hem te geven. Voor in de kerk viel hij op zijn knieën, hief zijn handen op en zei luid: "God, wees mij
genadig, een zondaar!" Mensen die de diaken kenden, waren verbaasd om hem zo'n openbaar gebed te horen uiten,
maar dat was niet alles. De diaken stond op, draaide zich om naar de gemeente en zei: 'Ik heb een vreselijk
woedeprobleem. Ik ben niet de echtgenoot en vader die ik zou moeten zijn. Ik moet mijn zonden belijden, hulp
zoeken en de man thuis zijn die jullie allemaal denken dat ik in het openbaar ben.' Spoedig zaten zijn vrouw en
kinderen om hem heen huilend en klampten zich vast aan hun echtgenoot en vader. De kerkleden omringden hem,
de prediker legde zijn hand op de schouder van de man en wat een gebedssessie hadden ze allemaal die avond!
De diaken was trouw aan zijn woord. Met de hulp van de predikant vond hij een raadgever en begon hij ook lessen in
woedebeheersing te volgen. Het belangrijkste is dat hij wekelijkse Bijbelstudies met de voorganger begon - niet om
de leer te begrijpen, maar om een echte relatie met Jezus te vinden. De Heilige Geest zegende de diaken en begon
hem te vullen met de vrucht van de Geest. Niet alleen zijn vrouw en kinderen konden het verschil zien, maar ook
kerkleden en de gemeenschap. De diaken was had vrede in zijn hart. Hij werd een vrijgeviger man. Zijn
vriendelijkheid en liefde, vooral voor zijn vrouw en kinderen, was voor iedereen duidelijk. De vreugde en zegen van
Jezus, door de inwonende Heilige Geest, veranderde het huis van de diaken in een klein stukje hemel op aarde.
Bijbelse teksten om over te bidden
• Galaten 5:19-23 — De werken van het vlees worden geëlimineerd door de vrucht van de Heilige Geest: liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
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Johannes 13:35 — Mensen zullen weten dat we ware christenen zijn door de liefde die we tonen.
1 Petrus 1:8 — We zullen onuitsprekelijke vreugde ervaren.
Filippenzen 4:7 — De vrede van God zal ons hart en verstand bewaken.
2 Korintiërs 3:18 — Door de kracht van de Heilige Geest worden we getransformeerd naar het beeld van Jezus.
Johannes 7:38 — Rivieren van levend water zullen uit ons hart stromen.

Voorgestelde gebeden
• Beste Jezus, ik wil Uw karakter weerspiegelen aan iedereen die ik ken en aan iedereen die ik ontmoet. Vul mij met
Uw Heilige Geest en laat de vrucht van de Geest uit mijn hart schijnen.
• Help me alstublieft thuis een authentieker christen te zijn dan waar dan ook. Mogen degenen die mij het beste
kennen, U het meest in mij zien.
• Zorg dat ik een rivier van zegen word terwijl ik Uw liefde, vreugde en vrede deel met de wereld waarin ik leef.
• Doop me alstublieft meer en meer met Uw Heilige Geest, wanneer ik tijd doorbreng in gebed en Bijbelstudie. Laat
een eindeloze voorraad van Uw genade door mij stromen naar een verdrietige wereld.
• Zegen de Heer, o mijn ziel, en aanbid Zijn heilige naam. Moge Zijn vreugde mijn ziel vervullen!
• Heer, vergeef alstublieft de harten van allen die vermoeid zijn. Herinner hen eraan dat zij Uw wil doen. Laat hen
alstublieft de vrucht van hun arbeid zien, zelfs al is het maar één ziel.
• Heer, we denken aan onze sabbatschoolleraren. Laat ze weten hoe belangrijk hun werk is voor onze kinderen.
• Heer, we zoeken Uw leiding voor de vele centra van invloed, gezondheids- en familieprogramma's en Padvinderij
verenigingen over de hele wereld.
• Heer, laat ons alstublieft zien hoe we meer met waarheid gevulde literatuur (gedrukt en elektronisch) naar onze
gemeenschappen kunnen brengen. We bidden dat mensen het zullen lezen en dat de Heilige Geest hen van
Bijbelse waarheid zal overtuigen.
• Gelieve alstublieft literatuur-evangelisten, student-vrijwilligers, auteurs, mediaspecialisten en financiële
aanhangers op te roepen om woorden van hoop en leven te verspreiden.
• We bidden voor onze lijsten met zeven namen. Werk alstublieft krachtig in deze levens. We doen een beroep op 1
Johannes 5:16.
• Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente.]
Voorgestelde gezangen en liederen
’T is Love That Makes Us Happy (Hymn #579);
This Little Light of Mine (Hymn #580);
Spirit of God (Hymn #266);
Come, Holy Spirit (Hymn #269);
Sweet, Sweet Spirit (Hymn #262).
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DAG 6—DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het
is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan
eenieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen (1 Korinthe 12:4-7).
Getuigenis
Het is de begeleiding van de Heilige Geest van God die werkers, zowel mannen als vrouwen, voorbereidt om herders
van de kudde van God te worden. … Degenen die vertrouwen hebben in deze goddelijke Metgezel [de Heilige Geest]
zullen zich bekwamen. Ze zullen de gave van kracht ontvangen om de boodschap van waarheid met een heilige
schoonheid te omkleden (Ellen White, Gospel Workers, pp. 96, 97).
De telefoon ging in mijn kantoor in Albany, Oregon (VS). “Is dit de predikant van de Zevende-dags Adventistenkerk?”
vroeg een vrouwenstem. “Ja, dat klopt”, antwoordde ik. “U moet meteen naar het ziekenhuis komen. We hebben
hier een patiënt met ernstige hartritmestoornissen. We zijn bang dat ze sterft, maar ze laat ons niets doen totdat een
predikant van de Adventkerk voor haar bidt. Ze blijft volhouden dat als de predikant van de Adventkerk voor haar
bidt, ze zal worden genezen. Kom alstublieft snel!”
Terwijl ik naar het ziekenhuis reed, bad ik: “Heer, ik maak me een beetje zorgen over dit bezoek. De dame blijft
iedereen vertellen dat als de predikant van de Adventkerk voor haar bidt, ze beter zal worden. U en ik weten allebei
dat U er niet altijd voor kiest om iemand te genezen. Wat zullen die verpleegsters en artsen zeggen als U deze dame
niet geneest?” Het leek alsof de Heer antwoordde door te zeggen: “Waar maak jij je druk over?” “Ik maak me zorgen
om Uw reputatie”, zei ik. “Nu, laat Mij dit goed begrijpen”, leek de Heer te zeggen. “Jij maakt je zorgen om Mijn
reputatie?” “Oké”, vervolgde ik, “ik realiseer me dat dat nogal gek klinkt, maar wat zullen de mensen zeggen—wat
zal de dame zeggen—als U haar niet geneest?” De Heer sprak tot mijn hart: “Het is jouw verantwoordelijkheid om
gehoorzaam te zijn. Het is Mijn verantwoordelijkheid om over Mijn reputatie te waken.” “U hebt gelijk”, zei ik. “Ik zal
erop vertrouwen dat U doet wat U het beste acht.”
In het ziekenhuis ontmoette ik vier verpleegkundigen buiten de kamer van de patiënt. “Bent u de Adventistische
predikant?” vroeg een verpleegster. “Schiet op en ga naar binnen en bid zodat we iets kunnen doen!” Ik wist al door
de naam die de verpleegster me had gegeven dat deze patiënt geen lid was van mijn of een andere nabijgelegen
gemeente. Ik vroeg me af waarom ze erop stond dat een Adventistische predikant voor haar zou bidden, maar dit
was geen tijd om daarover een gesprek te beginnen. Haar hartmonitor vertoonde een onregelmatige hartslag. Ik wist
dat ze in de problemen zat. Ik liep naar haar bed en nam haar rechterhand in de mijne. Ze draaide zich een beetje
om, deed haar ogen open en vroeg: “Bent u de Adventistische predikant?” “Ja”, zei ik. “Als u voor me wilt bidden,
weet ik dat ik zal worden genezen”, zei ze.
Dit was geen tijd voor een preek of Bijbelstudie over gebed voor de zieken. Ik vroeg eenvoudig: “Zuster, wilt u Jezus
laten beslissen wat hier vandaag gebeurt?” “O ja, broeder,” zei ze, “maar ik weet dat als u voor mij bidt, ik zal
genezen!” Dus ik sloot mijn ogen en vroeg de Heer in de hemel om Zijn kracht en genade aan deze dame te tonen. Ik
vroeg Hem om Zijn naam te verheerlijken voor het oog van de verpleegsters en artsen in het ziekenhuis, en dat de
genezing van deze dame voor veel mensen een getuige zou kunnen zijn. Ik vroeg de Heer om haar te genezen als het
Zijn wil was, als het glorie aan Zijn naam kon brengen, en of het voor haar bestwil was. Ik beëindigde mijn gebed in
Jezus' naam en zei: “Amen.” Ik opende mijn ogen, keek naar de hartmonitor en het toonde een perfect ritme! De
dame greep mijn hand met kracht vast en zei: “Ik voel me goed. Ik ben genezen! Ik wist dat als de Adventistische
voorganger voor mij bad, ik beter zou worden!”
Ik herinnerde me hoe Jezus dergelijke ervaringen in Zijn leven benaderde, dus ik zei: “Zuster, uw geloof heeft u
gezond gemaakt!” Ik dankte God en liep de kamer uit. De verpleegster zei: “Mogen we nu naar binnen gaan?” Ik zei:
“Ja, maar ik denk niet dat ze jullie nog nodig heeft.” Hun ogen werden groot en ze renden de kamer binnen. Ik kan je
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niet vertellen wat er daarna is gebeurd, omdat ik wegging. Ik wilde niet dat de verpleegsters of de dame naar mij
keken alsof ik haar had genezen. Het was de gave van genezing die op dat moment door de Heilige Geest aan die
dame was verleend.
Bijbelteksten om over te bidden
• 1 Korinthiërs 12:9 - Gave van genezing wordt beschreven. De Heer heeft veel manieren om mensen te genezen,
en hij wil zijn genezende kracht door zijn volk schenken.
• Efeziërs 4:11-13 - De Heilige Geest wil zijn volk veel geschenken geven. God heeft ook een plan voor jou.
• Lucas 5:17 - De kracht van de Heer moet aanwezig zijn om te genezen.
• 1 Korinthiërs 14:1, 13 - Verlang naar geestelijke gaven en bid dat je ze mag ontvangen.
• Openbaring 1:10 - Wanneer de Heilige Geest op ons komt, kunnen we God op een nieuwe en krachtige manier
horen.
Voorgestelde gebeden
• Hier ben ik, Heer, gebruik mij in Uw dienst. Vul mij met Uw Geest en rust mij uit met Uw gaven.
• Lieve Jezus, ik wil voor U het verschil uitmaken in deze wereld. Ik ben niet tevreden om gewoon in de kerk te
zitten. Geef me de kracht van Uw Geest door de gaven die U voor mij kiest, zodat ik de kracht van zonde in deze
wereld kan overslaan.
• Heer, vergroot onze gaven door opleiding, training, ervaring en gebed. We dragen al onze talenten aan U op en
vragen nederig dat U daaraan Uw bovennatuurlijke zegen toevoegt, zodat het evangelie met kracht voort kan
gaan.
• We bidden voor de meer dan 8.000 Adventistische scholen met bijna 2 miljoen studenten. Mogen deze scholen
altijd de Bijbelse waarheid onderwijzen en jongeren naar zending en dienst leiden.
• Heer, geef ons wijsheid om seculiere culturen te bereiken die geen interesse hebben in religie. Laat Uw Heilige
Geest de muren afbreken die seculiere harten omringen.
• We bidden voor groepen mensen in Azië die geen christelijke achtergrond hebben. Geef ons speciale wijsheid
om aan hun behoeften tegemoet te komen.
• Heer, inspireer alstublieft Zevende-dags Adventisten over de hele wereld om te bidden als nooit tevoren voor de
late regen van de Heilige Geest. Wij vragen U om de beloofde vervulling van Joël 2, Hosea 6 en Handelingen 2.
• Laat ons zien hoe we tegemoet kunnen komen aan de praktische en spirituele behoeften van vluchtelingen. Mag
onze kerk bekend staan om onze liefde voor alle mensen, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen.
• We bidden voor de 541 bevolkingsgroepen in de 18 landen van de Zuid-Afrika-Indische Oceaan Divisie. Leid hen
alstublieft naar de Bijbelse waarheid.
• We bidden ook voor onze lijst van zeven of meer mensen [noem de namen indien gepast].
• Lokale gebedsverzoeken [bijvoorbeeld uit een gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Groot is uw trouw (SDAH # 100);
Vuur van God, Gij Heilige Vlam (SDAH # 263);
O voor die vlam van levend vuur (SDAH # 264).
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Dag 7- BIDDEN IN DE HEILIGE GEEST
En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle
volharding en smeking voor alle heiligen (Efeziërs 6:18).
Getuigenis
Christus, onze Middelaar, en de Heilige Geest komen voortdurend tussenbeide voor de mens, maar de Geest pleit
niet voor ons zoals Christus die Zijn bloed aanbiedt, vergoten vanaf de grondlegging van de wereld; de Geest werkt
aan onze harten en brengt gebeden en berouw, lof en dank tot uitdrukking. De dankbaarheid die uit onze lippen
vloeit, is het resultaat van de Geest die de koorden van de ziel in heilige herinneringen raakt, de muziek van het hart
wakker maakt (Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1077-78).
Gebed is een uitdaging. We kunnen God niet zien, en de meesten van ons horen God zelden of nooit. We kunnen
Hem niet aanraken, en het lijkt soms alsof antwoorden moeilijk te vinden zijn. We hebben ook veel vragen over hoe
gebed werkt, of waarom het niet lijkt te werken.
Ik herinner me dat ik als jongeman bad en gefrustreerd raakte. Ik werd vaak slaperig (biddend met gebogen hoofd en
gesloten ogen), en soms dwaalde mijn gedachten af naar een lijst met dingen die ik moest doen in plaats van met de
Heer te spreken. Liedjes als 'Sweet Hour of Prayer' waren me een raadsel. “Hoe kan iemand een uur bidden? Ik kan
nauwelijks 15 minuten bidden. Uit één onderzoek blijkt zelfs dat de gemiddelde tijd die predikanten in gebed
doorbrengen ongeveer 7-10 minuten per dag is! Ik voelde me schuldig. Van alle dingen waarop een predikant zich
zou moeten toeleggen, is gebed het allerbelangrijkste.
Terwijl ik het onderwerp van de Heilige Geest grondig bestudeerde, kwam ik deze tekst tegen: 'En evenzo komt de
Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. '(Romeinen 8:26). Ik begreep dit vers destijds niet helemaal, maar het was
duidelijk dat de Heilige Geest me met gebed zou helpen. Die ene gedachte alleen al begon mijn gebedsleven te
veranderen. God had beloofd me te helpen bidden, dus begon ik die belofte met heel mijn hart te claimen. Wanneer
ik slaperig werd, claimde ik de belofte. Wanneer mijn gedachten afdwaalden, claimde ik de belofte. Geleidelijk
verbeterde de kwaliteit van mijn gebeden en de hoeveelheid tijd die ik in gebed doorbracht. Naarmate ik meer tijd in
gebed doorbracht, verbeterden of verdwenen persoonlijke uitdagingen en begonnen er wonderen te gebeuren. Ik
kan niet uitleggen waarom, maar het lijkt waar te zijn: de tijd die we besteden aan gebed is net zo belangrijk als de
kwaliteit van wat we zeggen.
Hoewel gebed soms nog steeds een uitdaging is, merk ik dat de tijd sneller voorbijgaat, en ik heb geen problemen
met slaperigheid of geestelijk afdwalen. Ik weet dat God mijn gebeden hoort en ik weet dat Hij op zijn eigen tijd en
manier zal antwoorden. Dus, bijbels gesproken, betekent bidden in de Geest menselijke inspanning leveren om onze
gebedstijd te verbeteren, terwijl we erop vertrouwen dat de Heilige Geest ons inspireert en machtigt.
Enkele praktische ideeën om uw gebedsleven te verbeteren:
•
Bid door de Schrift. Lees een tekst en bid tot de Heer over wat u zojuist hebt gelezen.
•
Gebruik muziek. Het gezangboek en andere liedboeken bevatten veel gebeden. Gebruik die gebeden om u te
helpen weten wat u wilt zeggen. Zingen is een andere vorm van bidden.
•
Bid op een plaats met frisse lucht en vrij van afleidingen.
•
Schrijf uw gebeden op. Veel mensen vinden het leuk om hun gebeden op te schrijven en ontdekken dat het hen
helpt gedachten te verduidelijken en zich grondiger uit te drukken.
•
Zoek een gebedspartner waarmee u persoonlijk of telefonisch kunt bidden.
•
Woon gebedsbijeenkomsten bij (in de kerk of bij mensen thuis) of start een gebedsbijeenkomst op.
•
Maak een lijst van de dingen waarover u met God moet praten.
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Bijbelse teksten om over te bidden
• Judas 20 - We bouwen ons geloof op door te bidden in de Heilige Geest.
• Efeziërs 6:18 - Bid in de Geest met allerlei soorten gebeden en verzoeken.
• Lucas 6:12 - Jezus bracht de hele nacht door in gebed.
• Lucas 11:11-13 - De Heilige Geest komt naar ons als antwoord op gebed.
• 1 Timotheüs 2:1 - Gebed is het belangrijkste dat we kunnen doen.
• Lucas 22:43 - Zoals bij Jezus, zal goddelijke hulp onze gebeden kracht verlenen.
• Genesis 32:24 - Jakob worstelde met God. Soms lijkt gebed op hard werken.
• Lucas 18:1 - We zullen gezegend worden als we volharden in gebed zonder de moed te verliezen.
• Zacharia 12:10 - De Geest van genade en gebed zal op ons en onze gezinnen worden uitgestort.
Voorgestelde gebeden
• Lieve Vader, maak van mij een gebedsmens en gebruik mij om de mensen in mijn leven te zegenen. Stort Uw
Heilige Geest op mij uit en geef mij kracht.
• Heer, berisp Satan en de boze geesten die van mij een slaaf willen maken. Geef mij overwinning over mijn
zonden door de kracht van Uw bloed.
• Red alstublieft onze kinderen en kleinkinderen. Stuur elke engel die U in de hemel kan missen om hen naar het
eeuwige leven te leiden. Breek Satans macht over hen, help hen Uw goedheid te zien en geef hen een geest van
berouw.
• Zegen onze predikanten, leraars, evangelisten en leden over de hele wereld met een geest van gebed. Moge de
verenigde stem van Uw volk naar de hemel opstijgen in een machtig koor van lof en voorbede.
• Heer, we bidden voor uw bescherming voor kwetsbare kinderen en tieners. Wij vragen U om hen te beschermen
tegen wie hen trachten uit te buiten.
• Wij vragen U om zendelingen naar de steden te vormen en hen naar de grote steen te sturen om kerken te
planten voor de 806 bevolkingsgroepen in de 20 landen van de Inter-Europese Divisie.
• Vorm alstublieft een leger werkers om kerken te planten voor de 948 bevolkingsgroepen in de 38 landen van de
Inter-Amerikaanse Divisie.
• Heer, leid alstublieft kerkbeslissingen tijdens de Generale Conferentie Sessie 2020. Moge de afgevaardigden,
leiders en bezoekers vervuld worden met een geest van opwekking en liefde.
• We dragen de zeven namen op die we op onze kaarten hebben geschreven. Breng deze mensen dicht bij U.
• Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Sweet Hour of Prayer (Hymn # 478);
O Holy Dove of God Descending (Hymn #270);
Showers of Blessing (Hymn #195).
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DAG 8 – ONDERWERPING AAN DE HEILIGE GEEST
Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet
vergeven worden. (Mattheüs 12:31).
Getuigenis
'Niemand hoeft de zonde tegen de Heilige Geest als iets mysterieus en ondefinieerbaar te beschouwen. De zonde
tegen de Heilige Geest is de zonde van aanhoudend weigeren om te antwoorden op de uitnodiging tot berouw”
(Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1093).
Zelfs mensen die vervuld zijn van de Geest maken soms fouten. Abraham, Mozes, David en Petrus hadden allemaal
karaktergebreken en voorbijgaande fouten in het uur van verzoeking. Zelfs Jezus werd verzocht (Mattheüs 4),
hoewel hij nooit toegaf. Dus omdat we nu in de Geest wandelen, betekent dit niet dat we de mogelijkheid om fouten
te maken overstijgen, en een fout is niet hetzelfde als ons hart verharden in zonde.
Een vrouw was met het ouder worden hard, ontmoedigd en boos geworden. Ze was weinig tolerant voor anderen
behalve voor haar naaste vrienden van de voorbije jaren. Wanneer bezoekers naar de kerk kwamen, maakte ze vaak
beledigende opmerkingen over hun kinderen, hun kleding of iets anders. Nieuwgedoopte leden en anderen waren
beledigd door haar grove kritiek. Sommigen raakten zo ontmoedigd dat ze niet naar de kerk wilden terugkomen. Ik
was daar niet van op de hoogte tot op een ouderlingbijeenkomst. Ik vroeg de ouderlingen of ze wisten waarom
mensen niet naar de kerk terugkeerden. Verschillende lieten stil hun hoofd hangen. Uiteindelijk sprak één ouderling:
'Beste predikant, we hebben een dame in onze gemeente die haar tong niet kan beheersen. Ze roddelt en
bekritiseert bijna iedereen. Daarom komen mensen niet meer naar onze kerk terug.” “Hoe lang is dit al bezig?”,
vroeg ik. "Al jaren", was het antwoord. "Waarom heeft niemand hier iets aan gedaan?", ging ik verder. "Een paar
predikanten hebben het geprobeerd, maar er is nooit enige verandering." "Dit kan gewoonweg zo niet doorgaan", zei
ik, "dus hier is wat ik voorstel. Ik zal deze dame gaan bezoeken en van haar verlangen dat ze haar gedrag binnen de
twee weken verandert. Als ze niet wil veranderen, zal haar naam in de volgende bestuursvergadering voor de
disciplinaire commissie worden gebracht. Zullen jullie ouderlingen mij hierin steunen?" De ouderlingen steunden
unaniem het plan.
Ik heb een afspraak gemaakt om de dame in kwestie te bezoeken. “Ik weet waarom u hier bent,” zei ze toen ik in
haar woonkamer ging zitten. "Weet u dat?", antwoordde ik. "Ja," vervolgde ze, "u bent hier gekomen om te praten
over de manier waarop ik met mensen praat." "Dat is helemaal correct," zei ik, "maar hoe wist u dat?" "Omdat twee
andere predikanten naar mijn huis zijn gekomen om over hetzelfde te praten.'' “Heeft het geholpen?", vroeg ik.
"Nee, dat heeft het niet." "Waarom?", vroeg ik. “Omdat ik het recht heb om te zeggen wat ik het beste vind, en de
mensen zijn veel te gevoelig. Ze dragen hun gevoelens op hun hemdsmouwen."
Ik besprak christelijk gedrag met gebruik van de verzen zoals Efeziërs 4:29-31, maar de vrouw wilde nog steeds niet
veranderen. Met een gebed in mijn hart, zei ik: "U hebt twee weken om uw gedrag te veranderen, of ik zal
gedwongen worden om uw naam voor het kerkbestuur te brengen voor de disciplinaire commissie, en ik heb de
steun van alle ouderlingen hierover.” “Dat gaat u niet doen!”, riep ze uit. "Oh, ja, dat zal ik zeker doen, tenzij u
besluit om de manier waarop u met mensen praat te veranderen." "Ik geloof niet dat de ouderlingen u hierin zullen
steunen," zei ze. "Dat doen ze al, en u kan het bij hen natrekken als u wilt, maar zo is het nu eenmaal," bevestigde ik.
Deze openbaring deed de vrouw achteroverleunen en in stilte dacht ze er serieus over na. Ik zei zachtjes: "We
houden allemaal van u en willen dat u deel uitmaakt van onze gemeente, maar dit gedrag moet veranderen."
De volgende sabbat kwam ze niet naar de kerk. Haar vrienden ontweken me. Ik wist dat ze allemaal met de situatie
worstelden. De volgende sabbat, vlak voor haar twee weken voorbij waren, kwam ze naar de kerk. Ik ging naar haar
toe om haar te begroeten. Haar voorkomen was bescheiden, maar ze nam mijn hand en hield die stevig vast.
“Dominee,” zei ze, “ik heb over alles wat u zei nagedacht. Ik wil dat u weet dat ik nu duidelijk zie dat ik al die jaren
fout zat. Ik hoop dat u me zult vergeven, en ik ben van plan om vergiffenis te vragen aan de ouderlingen en de rest
van de gemeente. Met de hulp van God, zal ik een andere vrouw zijn.” Haar ogen glinsterden van tranen bij deze
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bekentenis, en ik ben blij te kunnen zeggen dat ze trouw was aan haar belofte. Mensen begonnen terug te komen
naar de kerk, en de gemeente groeide snel.
Bijbelteksten om over te bidden
• Mattheüs 12:31,32 - Godslastering is zonde goedpraten en Gods plaats innemen (Marcus 2:7-11; Johannes 10:33).
• Hebreeën 6:4-6 - Echt bekeerde mensen kunnen zich van Jezus afkeren.
• Hebreeën 4:7 - De beste tijd om de stem van de Heilige Geest te gehoorzamen is de eerste keer dat Hij tot u
spreekt.
• Handelingen 7:51 - Weersta de leiding en waarschuwingen van de Heilige Geest niet.
• Lucas 13:34 - Geef uw leven aan Jezus voordat het te laat is, zoals het te laat was voor Zijn geliefde Jeruzalem.
Voorgestelde gebeden
•
Lieve Vader, dat ik altijd naar Uw stem mag luisteren. Vergeef me als ik koppig ben. Open mijn ogen en oren om
Uw wil te onderscheiden en geef me de moed om te gehoorzamen.
•
Beste Jezus, vergeef me voor de pijn die ik U heb aangedaan toen ik mijn zonden niet wilde opgeven. Neem
alstublieft Uw Heilige Geest niet van mij weg en verzacht mijn hart om Uw onderricht te ontvangen.
• Vergeef onze gemeente als we niet naar Uw stem in de Bijbel hebben geluisterd. Help ons als gemeente om
onszelf te reinigen van zonde en herstel de aanwezigheid van Uw Geest onder ons.
•
Schep in ons een rein hart, o God, en vernieuw een juiste geest in ons. Verwerp ons niet van Uw aanwezigheid
en neem Uw Heilige Geest niet van ons weg. Herstel in ons de vreugde over Uw redding. Dan zullen we zondaars
Uw wegen leren, en zij zullen zich tot U bekeren (Psalm 51).
•
Vader, we bemiddelen voor hen die het slachtoffer kunnen zijn van omstandigheden of beheerst worden door
verslavingen. Breek alstublieft de kettingen die hen binden! Mogen we hen voor U terugwinnen door onze liefde
en bezorgdheid.
•
Leer ons alstublieft hoe we onze fundamentele kerkelijke overtuigingen met helderheid, creativiteit en Bijbelse
authenticiteit kunnen verkondigen. Mag de liefde van Jezus de kern zijn van alles wat we geloven.
•
Wij vragen U om jonge mensen voor te bereiden om kerken te planten voor de 789 mensengroepen in de 9
landen van de Noord-Amerikaanse Divisie.
•
We vragen U om medische zendelingen op te leiden om kerken te stichten bij de 830 bevolkingsgroepen in de
11 landen van de Oost-Centraal-Afrika Divisie.
•
We vragen U om gebedsstrijders op te leiden om te bemiddelen voor de 2.568 bevolkingsgroepen in de 4 landen
van de Zuid-Aziatische Divisie.
•
Wij vragen U om nieuwe jeugdleiders op te leiden en ons SYL-trainingsinitiatief (Senior Youth Leadership) te
zegenen.
•
Dank U, Vader, voor het sturen van de Heilige Geest om de zeven mensen op onze gebedslijsten te bekeren.
•
Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Come Thou Fount (Hymn #334);
Have Thine Own Way, Lord (Hymn #567);
I Surrender All (Hymn #309);
I’d Rather Have Jesus (Hymn #327);
Give Me Jesus (Hymn #305).
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DAG 9 – HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST
Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans
verlicht… En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen
gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. (Openbaring 18:1,4).
Getuigenis
De inwerkende bediening van de Heilige Geest is onze grote behoefte. De Geest is helemaal goddelijk in zijn weg en
manifestatie. God wil dat u de genadige geestelijke gave hebt; dan zult u werken met een kracht waarvan u zich nog
nooit bewust was. Liefde en geloof en hoop zullen blijvend aanwezig zijn. U kunt in geloof voortgaan en geloven dat
de Heilige Geest u vergezelt (Ellen White, Evangelism, p. 299).
Op een dag zal er een grote opwekking komen onder Gods ware volk over de hele aarde. De Heilige Geest zal met
grote macht neerdalen. Deze beweging van de Heilige Geest werd in Bijbelse tijden vergeleken met de late regen die
in het Midden-Oosten valt, waardoor gewassen tot rijpheid en oogst komen (Zacharia 10:1). Op een dag zal het volk
van God uitgaan om haar geloof op alle mogelijke manieren te delen. Wonderen zullen door Christus worden
gedaan. Duizenden, misschien miljoenen, zullen worden gered. Het werk van de Heilige Geest bestaat uit het redden
van de verlorenen, en er is geen grotere vreugde dan in dat werk te mogen delen.
Op een sabbat kwamen Lance en zijn vrouw Renae voor het eerst naar onze Zevende-dags Adventkerk. Iemand had
het boek ‘Bijbellezingen voor het huisgezin’ voor hun deur achtergelaten. Door bepaalde situaties in hun leven,
besloten Lance en Renae te zien wat het boek te vertellen had. Bij het doornemen van het boek, viel het onderwerp
van de sabbat hen op, wat hun interesse bijzonder prikkelde. Ze bestudeerden dit deel grondig en waren ervan
overtuigd dat ze de kerk moesten vinden die dat boek drukte. Ze merkten op dat het werd gedrukt door Zevendedags Adventisten, en ze lokaliseerden onze kerk en bezochten ze de volgende sabbat. Lance hield ‘Bijbellezingen voor
het huisgezin’ omhoog en vroeg: “Geeft uw kerk dit boek uit?” “Ja, dat doen we!”, antwoordde ik. "Geweldig,"
vervolgde Lance, "we hebben veel vragen. Is het mogelijk dat u bij ons thuis komt om ons Bijbelstudies te geven?”
Natuurlijk heb ik hen verzekerd dat graag te willen doen.
Toen ik hen bezocht, kwam ik te weten dat Lance en Renae en hun twee jongens hoopten op grote veranderingen in
hun leven. Ze waren het slachtoffer geworden van alcohol- en drugsmisbruik, en hun huwelijk leed zwaar. Ik wist dat
ze de bevrijdende kracht van Jezus nodig hadden. Terwijl ik het evangelie deelde en voortdurend in mijn hart bad om
Gods hulp, zag ik dat de Heilige Geest hen diep overtuigde. Ik eindigde de uitleg van het evangelie en vroeg: "Is er
enige reden waarom u uw leven niet aan Jezus zou willen geven?" Ze antwoordden dat ze heel blij zouden zijn met
de vergeving en de redding van Jezus. We knielden toen meteen in gebed, en ik leidde hen door een gebed van
belijdenis en aanvaarding van Jezus als Redder en Heer. Met tranen herhaalden ze het gebed na mij, en we stonden
op vol van vreugde. De wonderlijke kracht van de Heilige Geest was duidelijk zichtbaar. Ze waren nu allebei kinderen
van God.
Toen ik aankwam voor onze volgende wekelijkse afspraak, had ik amper drie stappen in de woonkamer gezet toen
Lance vroeg: "Dominee, wat denkt u over het roken van sigaretten? Denkt u dat het iets is dat een christen zou
moeten doen?" Ik stelde voor dat we die avond het onderwerp gezond leven zouden bestuderen, wat we dan ook
deden. Als gevolg van die Bijbelstudie en latere bezoeken werden Lance en Renae bevrijd van alle ketenen waarmee
Satan hen tot slaaf had gemaakt. Al snel werden ze gedoopt en werden beiden krachtige helpers in de zaak van
Christus, die hun getuigenissen deelden en Bijbelstudies gaven aan familieleden en vrienden. Ook zij begonnen deel
te nemen aan het werk van de Heilige Geest door het evangelie aan allen rondom hen te verspreiden. Wat een
wonder!
Bijbelteksten om over te bidden
• Mattheüs 28:19, 20 - Elke volgeling van Jezus moet doen wat hij kan om het evangelie van de redding te
verspreiden.
• Johannes 16:13 - Wanneer de Heilige Geest werkt, zullen mensen worden aangetrokken door de waarheid van
Gods Woord.
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• Handelingen 4:29-31 - De vroege kerk vroeg God om haar te vervullen met de Heilige Geest zodat zij over Gods
Woord met vrijmoedigheid konden spreken.
• Efeziërs 4:11, 12 - De gaven van de Heilige Geest zijn bedoeld om christenen toe te rusten voor het werk van
dienstbaarheid en de kerk op te bouwen.
• Handelingen 9:36-42 - Het doel van wonderen is aan mensen bewijzen te geven waardoor ze in Jezus geloven.
• Markus 16:15-18 - Ga de hele wereld in, genees de zieken, predik de boodschap, toon het karakter van God aan
iedereen.
• Jesaja 6:8 - Hier ben ik, Heer. Zend mij.
Voorgestelde gebeden
• Lieve Vader in de hemel, maak me tot Uw dienaar en help me de boodschap van Uw liefde en redding te delen.
• Door Uw genade, Heer, draag ik mezelf op om opgeleid en toegerust te worden om het evangelie te delen op de
manier die U voor mij kiest.
• Doop me in Uw Heilige Geest zodat ik van binnenuit gedreven zal worden om obstakels en angsten te
overwinnen. Laat mij een kanaal zijn van Uw kracht en de reddende boodschap van de gekruisigde en opgestane
Christus.
• Zegen de inspanningen van predikanten, Bijbelwerkers, leraren en evangelisten over de hele wereld. Vervul ze
met grote kracht en autoriteit. Mogen miljoenen van Uw kinderen nog dit jaar worden gered!
• Laat onze families Uw liefde in onze huizen en gemeenschappen openbaren. Wij vragen U om harmonie in
huisgezinnen te brengen, gebroken relaties te helen, de kwetsbaren te beschermen tegen misbruik en Uw
heiligende kracht te openbaren in schijnbaar hopeloze situaties.
• Moge onze kerkleden over de hele wereld zich elke dag voeden met Gods Woord. Moge wij U ook dagelijks
zoeken in persoonlijk gebed. Herinner ons eraan dat we zonder U niets kunnen doen.
• We vragen U om verpleegkundigen en artsen op te leiden om nieuwe kerken te stichten onder de 1.978
mensengroepen in de 22 landen van de West-Centraal-Afrika Divisie.
• We bidden voor de 49 miljoen mensen in de 19 minst bereikbare steden van de Trans-Europese Divisie.
• Heer, laat alstublieft onze jeugd niet alleen de preek prediken, maar ook de preek zijn. We vragen God de
inspanningen van Global Youth Day en het 100.000 Total Youth Involvement initiatief te zegenen.
• We bidden voor de zeven mensen op onze gebedslijsten. Geef hen een hart om U te kennen zoals Uw Woord zegt
in Jeremia 24:7.
• Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Hark! The Voice of Jesus Calling (Hymn #359);
I Love to Tell the Story (Hymn #457);
Rescue the Perishing (Hymn #367);
Watchman, Blow the Gospel Trumpet (Hymn #368).
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DAG 10 – BLIJVEN IN DE HEILGE GEEST
En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn…Ik zal u niet als
wezen achterlaten. Ik kom tot u … Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem
liefhebben en Wij zullen tot Hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:16,18,23).
Getuigenis
“Voelt u uw hulpeloosheid en uw behoefte aan kracht van God wanneer u 's morgens opstaat? En maakt u nederig van
hart uw wensen kenbaar aan uw hemelse Vader? Als dat zo is, tekenen engelen uw gebeden op, en als deze gebeden
niet zijn voortgekomen uit onoprechte lippen, wanneer u het gevaar loopt onbewust verkeerd te handelen, en een
invloed uit te oefenen die anderen ertoe zal brengen verkeerd te doen, dan zal uw beschermengel aan uw zijde staan,
door u aan te sporen tot een betere weg, door uw woorden voor u te kiezen en door uw daden te beïnvloeden” (Ellen
White, Messages to Young People, p. 90).
Op een sabbat stond ik bij de gootsteen in onze gemeenschapsruimte de afwas te doen na de potluck. Een jonge
uitwisselingsstudente uit Rusland was de vaat aan het afdrogen. Ik wist dat ze geen christin was, dus bad ik stilletjes
over hoe ik voordeel kon halen uit deze tijd van samen afwassen. "Ik heb een vraag voor u, als u het niet erg vindt," zei
ik. "Natuurlijk, wat is het?", antwoordde ze. "Waarom zijn zoveel mensen in Rusland geen christen?", vroeg ik. “U kunt
me net zo goed vragen waarom ik geen christin ben”, zei ze met een grijns. "OK", zei ik op een soortgelijke luchtige
manier, "waarom bent u geen christin?". "Ik heb gewoon geen enkel bewijs voor het bestaan van God", zei ze nuchter.
Toen vroeg ze: "Waarom bent u een christen?" "Omdat ik voldoende bewijs heb!", antwoordde ik. Ze lachte en zei:
"OK, dus wat is je bewijs?" Ik gaf haar mijn getuigenis van wat God voor mij had gedaan.
"Ik heb een experiment, als u bereid bent het te proberen," zei ik. “Ik geloof dat als u dit experiment doet, u bewijs
voor God zult vinden. Ik zou graag willen dat u de komende 30 dagen wat tijd spendeert aan het lezen van het boek
Johannes. Als u klaar bent voordat de 30 dagen voorbij zijn, begin dan gewoon opnieuw. Ik zou ook graag willen dat u
tot God bidt als niemand anders het weet. Praat met Hem over dingen die alleen u kan weten en vraag Hem om iets
dat alleen u weet dat u erom vraagt, en kijk dan wat er gebeurt. '' “OK”, zei ze, “dat klinkt eenvoudig genoeg. Het wordt
een interessant experiment.”
Als uitwisselingsstudente moest ze overal heen waar haar gastgezin ging, zodat ze van de cultuur kon proeven. Daarom
ging ze elke week naar de kerk, want dat was wat haar gastgezin deed. Twee weken nadat ze met het experiment
begon, ging ik naar haar toe in de kerk en vroeg: "Zo, hoe gaat het met het experiment?". Ze was serieus maar
aangenaam toen ze zei: "Ik begrijp niet wat er gebeurt. Ik heb nog twee weken te gaan, maar ik weet nu al niet zeker
of ik kan zeggen dat er geen God meer is.'' Goed voor u,” antwoordde ik. "Ga door. Ik weet zeker dat u meer bewijs
voor God zult vinden als u zich open stelt.” Ze glimlachte en bedankte me toen ze die dag vertrok. Ze keerde terug naar
Rusland voordat de 30 dagen voorbij waren, maar ik weet dat zij en God elkaar beter leerden kennen!
Hoe blijven we in de aanwezigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
1. We brengen gewoon tijd door in Bijbelstudie met een open hart en geest. Jezus is het Woord (Johannes 1:14; 14:69), en als we Hem hebben gezien, hebben we de Vader gezien. Ook was het de Heilige Geest die het Woord van
God inspireerde (2 Petrus 1:21). Dus als we de Bijbel lezen en de leringen en beloften ervan geloven, worden we
veranderd naar het beeld van Jezus (2 Korintiërs 3:18).
2. Vervolgens, terwijl we tot God bidden en ons hart voor Hem openen zoals voor een vriend, komt de Heilige Geest
dichterbij, worden onze harten verzacht en wordt onze geest versterkt voor de aankomende uitdagingen. Terwijl
we bidden, is de macht van Satan over ons verbroken en kunnen we zijn verzoekingen overwinnen met Gods kracht.
3. Als laatste, als we de Bijbel gehoorzamen en dat met anderen delen, worden we dichter bij het hart van God
gebracht, en onze innerlijke mens vindt vrede (Mattheüs 11:28-30).
Bijbelteksten om over te bidden
• 2 Petrus 1:21 - De Heilige Geest inspireerde de Bijbel. Terwijl we Hem lezen en aanvaarden, blijven we in Zijn
aanwezigheid en die van Jezus en de Vader (Johannes 14:23).
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• Lucas 11:11-13 - We vergroten de kracht van de Heilige Geest in en om ons heen als we bidden en God om Zijn
aanwezigheid vragen.
• Handelingen 2:1-4 - De Heilige Geest wil dat we delen wat God ons heeft geleerd en hoe Hij ons heeft gezegend.
Hij wil dat alle mensen overal worden gered.
• 1 Timotheüs 2:1-4 - Wanneer we bidden, zegent de Heilige Geest de wereld om ons heen en brengt mensen tot
redding.
• Handelingen 5:31, 32 - Als we gehoorzamen aan wat God ons heeft gezegd te doen, vergroten we de aanwezigheid
en zegen van de Heilige Geest in ons leven.
• Romeinen 8:26 - De Heilige Geest wil ons helpen mensen van gebed te worden. Zegeningen zullen zeker volgen (2
Kronieken 7:14).
Voorgestelde gebeden
• Lieve Hemelse Vader, schep in mij een honger naar Uw woord, zodat ik graag tijd met U doorbreng. Terwijl ik de
Bijbel lees, geef me een duidelijk begrip van Uw karakter en Uw wil voor mijn leven.
• Jezus, stuur de Heilige Geest in mijn leven en maak mij een persoon van gebed. Verander mij in een krachtige
bemiddelaar, zodat velen zullen worden gered en bevrijd van Satans ketenen van duisternis.
• Moge mijn geest en hart altijd afgestemd zijn op Uw wil. Maak dat ik volmaakt gehoorzaam ben aan Uw geboden
en de rest van Uw Woord.
• Neem mij, o Heer, als de Uwe. Ik leg al mijn plannen aan Uw voeten. Gebruik mij vandaag in Uw dienst. Blijf bij mij
en laat al mijn werk in U worden verricht (Ellen White, Steps to Christ, p. 70).
• Heer, we dragen onze kerkleiders over de hele wereld aan U op. Geef hen wijsheid als ze belangrijke beslissingen
nemen en leid Uw volk.
• We bidden voor onze kinderen. Geef ze kracht om moedig voor U op te staan wanneer ze hindernissen en druk
tegenkomen. Help hen om verstandige keuzes te maken en voor de waarheid te staan (Jesaja 44:3, 4).
• We bidden voor gezinnen wiens wereld gevuld is met chaos, verdriet en verwarring.
• Heer, mag een machtige opwekking van primitieve godsvrucht zich over Uw kerk in de laatste dagen storten. Mogen
wij voor waarheid staan, hoewel de hemel valt.
• We bidden voor de zeven namen op onze lijsten. Laat aan iedereen zien hoeveel Jezus van hen houdt.
• Lokale gebedsverzoeken: [bijvoorbeeld uit de gebedsdoos van de gemeente].
Voorgestelde gezangen en liederen
Day by Day (Hymn #532);
Moment by Moment (Hymn #507);
I Would Draw Nearer to Jesus (Hymn #310);
Nearer, Still Nearer (Hymn #301);
Lord, in the Morning (Hymn #39);
Father, I Stretch My Hands to Thee (Hymn #486).
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NACHT VAN GEBED
EEN NACHT VAN GEBED: OPTIONEEL VOOR DE NACHT VAN DAG 10 OP DAG 11
Overweeg een hele nacht gebedsdienst te houden als onderdeel van de Tien Dagen van Gebed. U kunt bijvoorbeeld
beginnen om 18:00 uur en eindigen om 6:00 uur
Waarom een gebedsavond? Er is niets "heiligs" in wakker blijven en een hele nacht of een deel van een nacht
bidden. Het kan echter zijn dat DE nacht de enige keer is dat mensen het niet druk hebben of haast hebben. Wij
geloven dat het niet DE bedoeling is om de hele nacht op te blijven, maar om zo lang als nodig te bidden en totdat U
hebt gebeden voor alle dingen waarvan U denkt dat God wil dat U bidt.
We stellen voor dat meerdere mensen 's nachts bijeenkomen. Zorg ervoor dat u wat pauzes hebt. Als leider kunt u
de atmosfeer voelen en weten wanneer een pauze nodig is en wanneer u verder moet gaan naar het volgende
gedeelte van het gebedsprogramma. U kunt ook het lezen van Bijbelpassages in uw gebedstijd opnemen. Misschien
wilt u alle voorgestelde items of slechts enkele daarvan doen, afhankelijk van wat het beste is voor uw groep. Voel u
vrij om de volgorde te wijzigen.
Voorbeeldschema voor het eerste gebedsuur
5:45 - Lofliederen.
6:00 - Welkom en introductie. Houd de opmerkingen kort maar vriendelijk.
6:05 - Lofgebeden om wie God is (Zijn karakter prijzend).
6:10 - Bijbelbeloften claimen (zie "Beloften om te bidden in gebed" in onlinebronnen). 6:15 - Belijdenisgebeden (stille
gebedstijd).
6:20 - Gebedsverzoeken om zegeningen en noden (smeekbede).
6:25 - Stille gebede
6:30 - Biddend gebed voor redding van zielen in uw gemeenschap en kerkregio
6:35 - Gebeden die nadenken over het leven, de dood en de opstanding van Jezus
6:40 - Dankzegging voor wat God heeft gedaan.
6:45 — Gebedsliederen en/of responsieve lezingen n.a.v. het lied.
6:50 - Gebeden waarin om de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest wordt gevraagd. 6:55 - Meer lofgebed en
dankzegging.
Misschien wilt u hetzelfde formaat herhalen voor elk uur van de nacht, omdat mensen komen en gaan. Tijdens de
smeekbede wilt u misschien bidden voor de behoeften van de Wereldkerk (kies uit de lijst achterin deze klapper) en
de Nederlandse Unie (aparte paragraaf). Maak ook tijd vrij voor behoeften en gebedsverzoeken uit de gemeente.
Een ander leuk extraatje is om getalenteerde leden gebedsgerichte liedjes of gedichten en gebeden te laten
presenteren. Je kunt ook elk uur 3-5 minuten getuigenissen opnemen.
In de ochtend wilt u misschien een slotceremonie. Begin met groepszang en een kort bericht van de voorganger of
gebedsleider en sluit af met een speciaal ontbijt. Stel de gemeenteleden die de nacht niet zijn gebleven, ook deel te
nemen aan ontbijt (8:00 lijkt een goede tijd. Daarna begint de speciale, feestelijke sabbatsdienst.
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2e SABBATDIENST, 18 JANUARI
Aanbevolen indeling voor de laatste sabbat
Deze laatste sabbat zou een tijd van grote vreugde moeten zijn over alles wat God voor u en uw gemeente heeft
gedaan tijdens de tien dagen van gebed. Ontwerp de dag om de goedheid en machtige kracht van God te vieren.
Spreek over hoe u de uitstorting van de Heilige Geest in de afgelopen tien dagen hebt ervaren. Deze sabbat is een
gelegenheid om u te verheugen in wat Hij heeft gedaan, doet en nog zal doen.
De behoeften van elke gemeente zijn uniek, dus werk alstublieft samen met lokale leiders om een specifiek plan voor
uw gemeente te ontwikkelen. Hier zijn enkele suggesties voor het programma van de laatste sabbatskerkdienst.
Voorgestelde orde van dienst
10:30 Zangdienst.
10:45 Welkom, bekendmakingen en uitleg van het programma.
11:00 Lofzang (suggestie: 'Lof zij de Heer', SDA Hymnal # 1). Mensen staan.
11:05 Schriftlezing en daarna ('Ik zal de Heer prijzen', SDA Hymnal # 696). Mensen staan.
11:10 Gemeenschappelijk gebed. Geleid door voorganger of ouderling. Dit is een lofgebed, geen verzoeken of
smeking. Mensen knielen.
11:15 Belijdenisgebed. Mensen knielen nog steeds. De gemeente bidt stil een persoonlijk gebed, daarna bedankt de
gebedsleider God voor het verhoren van onze gebeden en het vergeven van onze zonden volgens 1 Johannes 1:9. Na
het gebed kunnen de mensen zitten.
11:20 Zendingsbericht en ophalen van de collecte, gevolgd door gebed God danken voor Zijn voorzieningen en Hem
vragen de tienden en offers te zegenen.
11:25 Speciale muziek. Kies een lied dat een relatie heeft tot het gebedsthema.
11:30 Predikant of een andere leider geeft een korte overdenking over het belang van gebed in ons leven.
11:40 Predikant of een andere leider roept op dat mensen naar voren komen als ze een speciaal gebedsverzoek
hebben. Geef mensen de tijd om te delen als ze met de gemeente willen delen. Dan komt iemand naar voren, die de
geuite verzoeken aan God presenteert. Mensen kunnen daarna weer gaan zitten.
11:55 Gebeden voor specifieke bedieningen, noden en zorgen.
Voorbeelden: gebeden voor de leefgemeenschap, voor mensen die Jezus nodig hebben, voor de plaatselijke
kerkschool en het jeugdwerk, voor vrouwen- en mannenpastoraat, voor de unie/conferentie/zending en de
wereldkerk, voor huwelijken en gezinnen. Elk segment kan worden geleid door iemand die bij die specifieke bediening
is betrokken; een student kan bijvoorbeeld voor de studenten bidden een leerling van dekerkschool kan voor de
school bidden.
12:10 Slotlied van toewijding (suggestie: 'Take My Life and Let It Be', SDA Hymnal # 330).
12:15 Uitzending en zegen.
Optionele programma-ideeën
• Getuigenissen van beantwoorde gebeden
• Kleine groep gebedstijd
• Aankondiging van toekomstige gebedsactiviteiten
• Kinderverhaal over gebed
• Presentatie door jeugdgroep
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GEBEDSLIJST VOOR DE NEDERLANDSE UNIE
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

Bid dat elk lid in Nederland – iedereen – zal streven en reikhalzend zal verlangen naar een persoonlijke
liefdesrelatie met Jezus en meer toewijding voor Zijn evangelie.
Bid dat de nadruk zal liggen op wat God en Jezus willen voor de zevendedagsadventisten in Nederland en de
mensen die wij hier kunnen en moeten bereiken.
Bid dat wanneer we in 2020 met elkaar vergaderen, dat het onder Gods leiding respectvol zal verlopen en dat Zijn
bemoeienis in de vergadering voor eenieder onweerlegbaar merkbaar zal zijn. Dat we samen zullen blijven
herkennen en erkennen dat er een ommekeer is gekomen in hoe wij met elkaar omgaan.
Dat de vergaderingen onder een koepel van gebeden zal plaatsvinden en dat Gods engelen in de vergaderingen
aanwezig zijn en ons beschermen tegen de aanvallen van Satan en zijn boze engelen.
Bid dat alle uniebestuurders, gemeentebesturen en leden zich zullen stellen onder de leiding van de heilige Geest,
zodat we hier in Nederland een eigen visie krijgen op wat God wil dat er in ons land gebeurt, als we God op de
eerste plaats zetten.
Bid voor leden die in gewetensnood verkeren om welke reden dan ook. Dat de Here hen moed geeft om aan boord
te blijven – God heeft ons een behouden aankomst beloofd! Dat God ons moed geeft om objectief te onderzoeken
wat waarheid en gezeglijkheid inhoudt.
Bid dat, zover het van mij afhangt, de vrede en de eenheid onder de broeders bewaard blijft. Dat we in onze
communicatie respect blijven opbrengen voor leden met andere meningen, opdat de mensen om ons heen zullen
erkennen dat wij Jezus kennen en zij Gods naam verheerlijken als zij tot Hem getrokken worden.
Bid dat iedereen in een leidinggevende positie in de kerk hier in Nederland de onvervalste boodschap van de
zevende-dags adventisten verkondigt in leer en levensstijl. Dat onze kerk zich op elk gebied zal presenteren als een
kerk die in God en de leiding van de Heilige Geest gelooft en ernaar handelt.
Bid voor meer nadruk op persoonlijke toewijding en een godsvruchtig leven bij elk lid in deze unie, dat we zullen
vermijden elkaar te verketteren en onwaarheid tegen elkaar en over elkaar te spreken. Dat de liefde ongeveinsd is.
Dat niemand slechts let op zijn eigen belang, maar ook op het belang van de ander.
Bid dat allen, jong en oud, zullen opstaan voor God in de eerste plaats en hun loyaliteit aan Hem, en dat zij zich
zullen uitspreken als er zaken niet in orde zijn, zowel lokaal als landelijk.
Bid dat God alleen personen aanstelt in lokale besturen die slechts Zijn wil willen doen.
Bid dat ook hier in Nederland wij mensen vinden die voorbereid willen zijn om Jezus in vrede te ontmoeten en dat
we duizenden zullen bereiken met de boodschap van de Bijbel, waar we nu maar enkelen bereiken, beseffend dat
God succes rekent naar toewijding.
Bid dat ieder lid van het huidige uniebestuur en alle predikanten de Heer zullen vragen om zijn of haar hart te
doorzoeken om te ontdekken of er een heilloze weg is en God zal smeken om hem of haar te helpen zich te houden
aan zijn enige, heilige weg die tot eeuwig leven leidt.
Stop iedereen Heer, die zich ervoor beijvert om zijn of haar invloed en charisma aan te wenden om verdeeldheid te
zaaien onder de broeders of politiek te bedrijven in onze kerk.
Bid dat er in Nederland en in onze gemeenten meer nadruk zal liggen op gebed en God vragen en smeken, met een
gebroken hart, naar de leiding die Hij ons zo graag wil geven.
Bid dat wij op sabbatmorgens onze eigen boodschap zullen horen en geen toespraken die bij de toehoorders
weinig tot geen besef van urgentie voor de tijd waarin wij leven opwekken.
Bid dat wij schuld belijden als wij het werk hebben laten liggen, en nu wellicht onder moeilijkere omstandigheden
moeten werken. Als we ontrouw zijn geweest en meer liefde voor genot en plezier hebben gekoesterd en zo de
God des hemels grote oneer hebben aangedaan, laten we dan met een gebroken hart God smeken voor
persoonlijke berouw en bekering en om een betrouwbaar hart.
Bid dat God grote dingen zal doen voor Nederland en dat 2020 een jaar van beslissingen zal zijn; van Zijn
aanwezigheid bij iedereen die gelooft, opdat de wereld zal erkennen dat Hij bij ons is.
Dat wij in de kracht van de Geest hier in Nederland getuigen mogen zijn van de betrokkenheid van alle leden (Total
Member Involvement) in het werk van God.
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GEBEDSLIJST VOOR DE WERELDKERK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
28.
29.

We bidden voor zevende-dags adventisten die vanwege hun geloof worden vervolgd of gevangengezet.
We bidden voor een geestelijke opwekking onder zevende-dags adventistische jongeren die wereldwijd openbare
hogescholen en universiteiten bezoeken. Mogen zij ambassadeurs voor Christus zijn.
We bidden voor de 69 procent van de wereldbevolking die nog geen duidelijke voorstelling van Jezus heeft
ontvangen.
We bidden voor de 62 miljoen mensen in de 28 minst bereikte steden van de voormalige Sovjetunie (Euro-Asia
Divisie).
We bidden dat God dappere zendelingen zal roepen, die willen werken onder de 746 bevolkingsgroepen in de 20
landen van het Midden-Oosten.
We bidden voor de 1.000 zendingsprojecten in de Noord-Azië-Pacific en de Zuid-Azië-Pacific Divisie. Mogen jonge
mensen zich met de Heilige Geest laten dopen en de kracht krijgen om Gods werk te doen in landen als Taiwan,
China, Rusland en Birma dienen.
We bidden voor een vloedgolf van adventisten die God zullen dienen door anderen lief te hebben en door hun liefde
te delen met mensen uit andere culturen en religies.
Here, roep alstublieft moderne Waldenzenstudenten die bereid zijn U op moeilijke plaatsen te dienen.
We bidden dat de 202 miljoen mensen in de 41 minst bereikte steden van de Zuid-Azië-Pacific Divisie Jezus leren
kennen.
We bidden voor de sabbatschoolafdeling persoonlijke bedieningen van elke plaatselijke gemeente, terwijl ze Gods
plan zoeken en hun gemeenschappen bereiken met liefdevolle dienst, Bijbelstudie en persoonlijk getuigenis.
We bidden voor Adventist Development and Relief Agency (ADRA), omdat ze in praktische behoeften over de hele
wereld voorzien.
We bidden voor de 16 miljoen mensen in de 6 minst bereikte steden van de South Pacific Divisie. We bidden voor de
dagelijkse doop van de Heilige Geest op leden als ze in liefde uitrekken naar de onbereikten.
We bidden dat de Heilige Geest ons helpt te weten hoe we de 406 miljoen mensen in de 105 minst bereikte steden
van de Noord-Azië Pacific Divisie kunnen bereiken.
Heer, zegen alstublieft als Adventist Chaplaincy Ministries aalmoezeniers en geïnteresseerde leden mobiliseert om
hen die in de gevangenis zijn te bedienen.
Heer, we bidden voor onze sabbatschoolleraren. Laat hen weten hoe belangrijk hun werk is voor onze kinderen.
Heer, we zoeken Uw begeleiding voor de vele centra van invloed, gezondheids- en gezinsprogramma's en
Padvinderij-clubs over de hele wereld.
We bidden dat U ons helpt nieuwe leden lief te hebben en te koesteren.
Heer, laat ons alstublieft zien hoe we meer met waarheid gevulde literatuur (gedrukt en elektronisch) naar onze
gemeenschappen kunnen sturen. We bidden dat mensen het zullen lezen en dat de Heilige Geest hen van de
Bijbelse waarheid zal overtuigen.
Heer, we vragen om Uw bescherming voor zendelingen die op gevaarlijke plaatsen werken.
Wilt U alstublieft literatuur-evangelisten, student-vrijwilligers, auteurs, mediaspecialisten en financiële deskundigen
roepen om woorden van hoop en leven te verspreiden.
We bidden voor de 8.208 adventistische scholen met bijna 2 miljoen studenten. Mogen deze scholen altijd de
Bijbelse waarheid onderwijzen en jongeren opleiding voor zending en dienst.
Heer, geef ons wijsheid om seculiere culturen te bereiken die geen interesse hebben in religie. Laat Uw Heilige
Geest de muren doordringen die seculiere harten omringen.
We bidden voor groepen mensen in Azië die geen christelijke achtergrond hebben. Geef ons speciale wijsheid om
aan hun behoeften te voldoen.
Zegen ons als we mensen bereiken die verslaafd zijn aan geestenverering, afgoderij en animistische overtuigingen.
Help ons hun wereldbeeld te begrijpen en hen kennis te laten maken met een persoonlijke Heiland.
Heer, inspireer alstublieft zevende-dags adventisten over de hele wereld om te bidden als nooit tevoren. Laten we
samen pleiten voor de late regen van de Heilige Geest. We vragen om de beloofde vervulling van Joël 2, Hosea 6 en
Handelingen 2.
We bidden voor de 541 bevolkingsgroepen in de 18 landen van de Zuid-Afrika-Indische Oceaan Divisie. Leid hen
alstublieft naar de Bijbelse waarheid.
Laat ons zien hoe we tegemoet kunnen komen aan de praktische en spirituele behoeften van vluchtelingen. Moge
onze kerk bekend staan om onze liefde voor alle mensen, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen.
Mogen wij getrouw en volledig de boodschappen van de Drie Engelen van Openbaring 14 verkondigen. Mogen wij al
onze leringen concentreren op de liefde en gerechtigheid van Christus.
Wij vragen U stedelijke zendelingen op te richten om kerken te planten voor de 806 bevolkingsgroepen in de 20
landen van de Inter-Europese Divisie.
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30. Gelieve een leger arbeiders te roepen om gemeenten te stichten voor de 948 bevolkingsgroepen in de 38 landen
van de Inter-Amerikaanse Divisie.
31. Leer ons alstublieft hoe we onze fundamentele kerkelijke overtuigingen met helderheid, creativiteit en Bijbelse
authenticiteit kunnen verkondigen. Moge de liefde van Jezus de kern zijn van alles wat we geloven.
32. We vragen u om jonge mensen voor te bereiden om gemeenten te stichten voor de 789 bevolkingsgroepen in de 9
landen van de Noord-Amerikaanse Divisie.
33. We vragen u om vrijwilligers voor te bereiden om de 70 mensengroepen in het veld Israël te dienen.
34. We vragen u om medische zendelingen te roepen om gemeenten te stichten voor de 830 bevolkingsgroepen in de
11 landen van de Oost-Centraal-Afrika Divisie.
35. Wij vragen U om gebedsstrijders op te roepen om te bemiddelen voor de 2.568 bevolkingsgroepen in de 4 landen
van de Zuid-Azië Divisie. We herinneren ons vooral Hope TV India en Asian Aid School for the Blind.
36. We bidden voor het werk van de uitgeverijen van de Zuid-Azië Pacific Divisie.
37. We bidden dat u zult doen wat U belooft in Psalm 32:8, door ons te leiden tijdens de tiendaagse outreach-uitdaging.
38. Laat onze gezinnen Uw liefde in onze huizen en gemeenschappen openbaren. Wij vragen U om harmonie in huizen
te brengen, gebroken relaties te helen, de kwetsbaren te beschermen tegen misbruik en Uw heiligende kracht te
openbaren in schijnbaar hopeloze situaties.
39. Mogen onze kerkleden, voorgangers en leiders over de hele wereld zich elke dag voeden met Gods Woord. Mogen
wij U ook dagelijks zoeken in persoonlijk gebed. Herinner ons eraan dat we zonder U niets kunnen doen.
40. We vragen U om verpleegkundigen en artsen te roepen om nieuwe gemeenten te stichten onder de 1.978
mensengroepen in de 22 landen in de West-Centraal-Afrika Divisie.
41. We bidden voor de 49 miljoen mensen in de 19 minst bereikte steden van de Trans-Europese Divisie.
42. We bidden voor onze kinderen. Geef ze alstublieft de kracht om moedig voor U te staan wanneer ze obstakels en
druk tegenkomen. Help hen om verstandige keuzes te maken en voor de waarheid te staan.
43. Leer ons het onbaatzuchtige voorbeeld van Christus te volgen door te voorzien in de dagelijkse behoeften van
mensen die ons na staan. Rust ons uit om te dienen als medische zendelingen, vrijwilligers in de gemeenschap en
vrienden voor de behoeftigen.
44. Heer, mag er een machtige opwekking van primitieve godsvrucht zijn in Uw kerk van de laatste dagen. Mogen wij
voor de waarheid staan, ook al valt de hemel.
45. Zegen alstublieft de honderdduizenden outreach-activiteiten over de hele wereld in 2020. We bidden vooral voor de
TMI-inspanningen in mei 2020 in Papoea-Nieuw-Guinea.
46. We bidden voor jeugdleiders over de hele wereld die trouw onze erfenis doorgeven aan de volgende generatie:
identiteit in Christus, missie als zevende-dags adventisten en leiderschap in de plaatselijke gemeente.
47. We bidden voor de jeugd die door de Heer uitgedaagd worden voor één jaar in zending (OYiM) en Mission Caleb.
48. We bidden voor de doop van de Heilige Geest op onze jeugd en jonge leiders zoals beloofd in Handelingen 1:8. En
we bidden vooral voor Gods zegeningen over jongeren die betrokken zijn bij Give Him 20 en andere
gebedsinitiatieven.
49. Heer, laat ons alstublieft een door God gegeven strategie zien om de Jerichos van de wereld te bereiken met de
boodschappen van de drie engelen en de Rahabs in elke stad naar redding in Christus te leiden.
50. Wij vragen U om nieuwe jeugdleiders te roepen en ons SYL-trainingsinitiatief (Senior Youth Leadership) te zegenen.
51. Heer, laat alstublieft onze jeugd niet alleen de preek prediken, maar ook de preek zijn. We vragen God de
inspanningen van Global Youth Day en het 100.000 Total Youth Betrokkenheid-initiatief te zegenen.
52. Heer, leid alstublieft beslissingen tijdens de Algemene Conferentie Sessie 2020 (25 juni - 4 juli). Mogen de
afgevaardigden, leiders en bezoekers worden vervuld met een geest van opwekking en liefde.
53. Zegen alstublieft de 100 gebedsdagen (27 maart - 4 juli) voorafgaand aan de algemene conferentie van 2020. Giet
uw Heilige Geest uit terwijl we bidden voor wijsheid en uw spoedige wederkomst.
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GODS BELOFTEN VOOR ZIJN KINDEREN
Beloften van de Heilige Geest
Zacharia 4:6

Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen, die Ik mijn knechten, de profeten geboden
had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden:
Zoals de Here der heerscharen Zich voorgenomen had ons te doen naar onze handel en
wandel, zo heeft Hij met ons gedaan?

Zacharia 10:1

Hierop antwoordde de man die tussen de mirten stond, en zeide: Dit zijn zij die de Here
heeft gezonden om de aarde te doorkruisen.

Lukas 11:13

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven
aan hen, die Hem daarom bidden?

Johannes 14:12-14

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook
doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;
13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt worde.
14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u
alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Johannes 16:8

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van
oordeel.

Beloften dat God gebeden beantwoordt
Psalm 50:15

Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, ik zal u redden en gij zult Mij eren.

Mattheus 18:19

Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen
begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.

Mattheus 21:22

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Markus 11:24

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het
zal geschieden.

Johannes 14:13, 14

13 En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt worde.
14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Johannes 15:7

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u
geworden.

Johannes 16:23, 24

23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de
Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.
24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen,
opdat uw blijdschap vervuld zij.

Hebreeën 4:16

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij
barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

1 Johannes 5:14, 15

14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets
bidden naar zijn wil, ons verhoort.
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15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de
beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
Beloften van Gods macht
Genesis 18:14

Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, over een jaar, zal Ik tot u
wederkeren, en Sara zal een zoon hebben.

Exodus 14:14

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Numeri 23:19

God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?

Job 42:2

Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld.

Jesaja 40:28-31

28 Toen nam Balak Bileam mee naar de top van de Peor, die uitziet over de Wildernis.
29 En Bileam zeide tot Balak: Bouw mij hier zeven altaren en bereid mij hier zeven
stieren en zeven rammen.
30 Toen deed Balak, zoals Bileam gezegd had, en offerde een stier en een ram op elk
altaar.

Markus 10:27

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God want alle
dingen zijn mogelijk bij God.

Romeinen 8:31, 32

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons
zijn?
32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven
heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

1 Tessalonicenzen
5:24

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Beloften van Gods leiding
Genensis 28:15

En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen
naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.

Exodus 23:20

Zie, Ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te
brengen naar de plaats, die Ik bereid heb.

Deuteronomium 4:29

En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem
vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Deuteronomium 31:8

Want de Here zelf zal voor u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en
u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

Jozua 1:9

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want
de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Psalm 25:12

Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet
kiezen.

Psalm 32:8

Maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat edel is.

Spreuken 3:5,6

5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Jesaja 40:4, 5

4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot
een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.
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5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit
zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.
Jesaja 58:10,11

10 Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt,
dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.
11 En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente
krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het
water niet teleurstelt.

Jesaja 65:24

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog
spreken, zal Ik verhoren.

Jeremia 33:3

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen,
waarvan gij niet weet.

Beloften van een veranderd hart
Deuteronomium 30:6

En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de
Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.

Jeremia 24:7

Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Here ben, en zij zullen Mij tot een
volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren.

Ezechiel 36:26

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen
zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

2 Korinthiers 5:17

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het
nieuwe is gekomen.

Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus
leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het geloof in de Zoon
van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Filippenzen 1:6

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit
ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

1 Tessalonicenzen
5:23,24

23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam
moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen
dele onberispelijk bewaard te blijven.
24 Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

2 Petrus 1:3, 4

3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,
begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en
macht;
4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor
deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de
begeerte in de wereld heerst.

Beloften van vergeving
Psalm 85:2

Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o Here, in het lot van Jakob hebt Gij een keer
gebracht;

Psalm 86:5

Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die
U aanroepen.
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Jesaja 1:18

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen
worden als witte wol.

Jesaja 43:25

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden
niet.

Markus 11:25

En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat
ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.

2 Korinthiers 7:14

Want als ik bij hem enigermate over u geroemd heb, dan ben ik niet beschaamd
gemaakt, maar gelijk wij ook u in alles de waarheid gezegd hebben zo is ook ons
roemen (over u) bij Titus waarheid gebleken.

Efeziers 1:7

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen,
naar de rijkdom zijner genade

Efeziers 4:32

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in
Christus u vergeving geschonken heeft.

1 Johannes 1:9

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Beloften van overwinning over de zonde
Jesaja 41:10

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook
help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Romeinen 8:37

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Romeinen 12:2

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het
goede, welgevallige en volkomene.

Romeinen 16:20

De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van
onze Here Jezus zij met u!

1 Korinthiers 15:57

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus
leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het geloof in de Zoon
van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Galaten 5:16

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Efeziers 6:16

En allen, die zich naar die regel zullen richten - vrede en barmhartigheid kome over
hen, en ook over het Israel Gods.

Filippenzen 2:13

Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

1 Johannes 2:15

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft,
de liefde des Vaders is niet in hem.

1 Johannes 5:4

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de
wereld overwonnen heeft; ons geloof.

Beloften van genezing
Exodus 15:26

Terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en
doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen
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onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren
opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.
Deuteronomium
33:25

IJzer en koper mogen uw grendels zijn, uw sterkte moge zijn als uw levensduur.

Psalm 103:2-5

2 Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden;
3 Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,
4 Die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en
barmhartigheid,
5 Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een
arend.

Spreuken 3:7, 8

7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad;
8 Het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.

Jesaja 53:3-5

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met
ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben
hem niet geacht.
4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij
echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is
ons genezing geworden.

Jeremia 17:14

Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt
mijn lof.

Jeremia 30:17

Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des
Heren, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.

Jeremia 33:6

Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van
bestendige vrede ontsluiten.

Maleachi 4:2

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal
genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

Jakobus 5:14, 15

14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat
zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.
15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En
als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Beloften van kracht om Gods wil te doen
Psalm 27:14

Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

2 Korinthiers 4:16-18

16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens
nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.
17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles
verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,
18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is
tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.
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2 Korinthiers 12:9

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich
eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen,
opdat de kracht van Christus over mij kome.

Galaten 6:9

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is zullen
wij oogsten, als wij niet verslappen.

Filippenzen 2:13

Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Filippenzen 4:13

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Beloften om een getuige voor God te zijn
Jesaja 44:8

Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en
verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik
ken er geen.

Jesaja 60:1

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Jeremia 1:7

De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot eenieder, tot wie Ik u zend,
zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken.

Handelingen 1:8

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn
getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

2 Korinthiers 5:18

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de
bediening der verzoening gegeven heeft.

1 Petrus 2:9

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie,
een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit
de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

1 Petrus 3:15

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al
wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
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SUGGESTIES VOOR EVANGELISATIE EN DIENSTBAARHEID
Iedereen kan iets doen om de komst van Jezus te bespoedigen door totale ledenbetrokkenheid (Total Member
Involvement – TMI).
“Want ik had honger en jij gaf Mij voedsel; Ik had dorst en jij gaf Mij te drinken; Ik was een vreemdeling en jij nam Mij
in; Ik was naakt en jij kleedde Mij; Ik was ziek en jij hebt Mij bezocht; Ik zat in de gevangenis en jij kwam tot Mij
'(Mattheüs 25:35, 36).
In The Ministry of Healing lezen we: "We moeten een tweevoudig leven leiden - een leven van denken en doen, van
stil gebed en ernstig werken" (p. 512). Het is ons voorrecht om anderen de liefde van Jezus te tonen. We hebben
zoveel liefde ontvangen van onze Heiland; laten we het niet voor onszelf houden. Laten we Zijn liefde met anderen
delen.
We moedigen u en uw kerk aan om God in gebed te vragen hoe u anderen kunt bereiken na de tien dagen van gebed.
Kies een of meerdere activiteiten, kies een dag en wees de handen en voeten van Jezus. Terwijl u werkt om alles te
organiseren, moet u voorkomen dat deze regelingen u afleiden van bidden. “Persoonlijke inspanningen voor anderen
moeten worden voorafgegaan door veel geheim gebed; want het vereist grote wijsheid om de wetenschap van het
redden van zielen te begrijpen. Voordat u met mensen communiceert, communiceert u met Christus. Op de troon van
hemelse genade een voorbereiding verkrijgen om de mensen te dienen '(Prayer, p. 313).
We hebben een lijst met manieren opgesteld waarop je anderen kunt helpen en uw gemeenschap voor Jezus te
bereiken. Kies wat past bij de behoeften van de mensen die u gaat dienen. Voel u vrij om iets te doen wat niet in de
lijst staat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereid een maaltijd voor iemand die ziek is geweest.
Nodig een buur/medewerker uit voor een sociale bijeenkomst.
Geef voedsel aan een dakloze.
Doneer kleding die je aan jezelf zou willen schenken.
"Adopteer" een bejaarde. Bezoek de persoon regelmatig en help met klusjes, winkelen, koken of tuinwerk.
Bak brood en deel een brood met een buurman.
Help bij buurtprojecten.
Aanbieden om bij een zieke of gehandicapte persoon te blijven zodat hun verzorgers een boodschap kunnen
doen.
Stel jezelf voor aan een nieuwe buur door ze een maaltijd te brengen als ze bezig zijn hun nieuwe huis in orde te
brengen. Laat ze zich welkom voelen in de buurt.
Koop boodschappen en bezorg deze aan een behoeftig gezin.
Doneer uw oude bril.
Biedt aan om een Bijbelstudie te geven.
Bezoek mensen in verpleeghuizen.
Geef wat "voedselgeld” aan een student.
Verzamel kleding voor de behoeftigen. Je zou een kledingkast in je kerk kunnen beginnen om te delen met
mensen in nood.
Doneer je oude laptop of andere elektronica.
Doneer een gebruikte auto.
Organiseer een "Health Expo."
Stuur een kaart naar een gevangene.
Organiseer een evangelisatie-serie.
Bel je buren en vraag hoe het met ze gaat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef iemand een boek waarvan u denkt dat die het leuk zou vinden.
Deel GLOW-traktaten uit (te bestellen op: www.glowonline.org/glow).
Nodig iemand uit om Jezus te accepteren.
Houd een kookschool.
Doe het "28 Literatuurproject." Geef in week 1 een boek weg. Week 2, geef je twee boeken weg. Week 3, geef
drie boeken weg. Ga door totdat je 28 boeken hebt weggegeven.
Neem wat eten mee naar iemand die een geliefde heeft verloren.
Bezoek iemand in het ziekenhuis om hen aan te moedigen of op een of andere manier te helpen.
Lees een bejaarde eens voor.
Bezoek een kindertehuis en bied je hulp aan aan het personeel.
Start een naai-/brei-/haak-groep om kleding te maken voor mensen in nood.
Lees de Bijbel voor aan iemand die niet kan zien of lezen.
Houd een jeugdavond bij je thuis.
Word vrijwilliger in een opvangcentrum voor misbruikte personen.
Doneer enkele boeken aan een kindertehuis of opvangcentrum.
Neem kinderen uit je gemeente mee naar een tehuis voor ouderen. Presenteer een programma voor hen.
Plan en organiseer een leuke dag voor kinderen met speciale behoeften en hun families.
Organiseer een zwerfafvaldag in uw buurt.
Start een gezondheidsclub in uw gemeente. Nodig vrienden en buren uit.
Vraag iemand of ze met je willen samen kijken naar een dvd met een christelijke boodschap. Terwijl je samen
kijkt, bid dat de Heilige Geest tot het hart van de persoon zal spreken.
Ontwerp je eigen project.
Bezoek www.revivalandreformation.org/resources/witnessing voor meer ideeën
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