
SCHREEUW HET UIT!

Verklaar je hoop in het “als”

 

Als zij zich dan bekeerden en tot U riepen, hoorde U vanuit de hemel en redde 
hen vele malen, overeenkomstig  Uw barmhartigheid. 

-Nehemia 9:28
 

Ik ben ervan overtuigd dat het moeder worden mijn trommelvliezen heeft 
hervormd.

Voordat ik kinderen had, kon ik door alles heen slapen, onbewust van enig 
geluid om me heen. Tegenwoordig echter kan het zachtste gefluister van mijn 
zonen me wakker maken. Het lijkt erop dat mijn oren altijd op hun hoede zijn 
voor elke aanwijzing dat mijn kinderen om hun moeder roepen.

Welkom bij de Smeekgebeden! Uitdaging. Dit is zoveel meer dan nog een 
ander taakje dat je op je to-do lijst kunt zetten. Het is een alarmsignaal, dat de 
Kerk oproept om de ogen te openen voor wat er in onze wereld gebeurt, om 
het serieus te nemen, en om dertig dagen opzij te zetten voor een wanhopig, 
gericht gebed.

Luister opnieuw naar Nehemia 9:28. “Als zij zich dan bekeerden en tot U riepen, 
hoorde U vanuit de hemel en redde hen vele malen, overeenkomstig  Uw 
barmhartigheid”.

Onze wereld ervaart:

 » Politieke verdeeldheid

 » Economische tegenspoed

 » Medische crisis

 » Verwoesting op persoonlijk en zakelijk vlak 

 » Wegvallen van Bijbelse waarden
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En toch. . . als we ons omkeren en tot God roepen, hoort Hij ons. Hij verlost 
ons volgens zijn barmhartigheid. Voor de komende dertig dagen (en daarna) 
verklaren we onze hoop in het “als”. Bedankt om mee te reizen met ons.  

Erin Davis is een auteur, blogger en spreker die ervan houdt om vrouwen van alle 
leeftijden naar de diepe bron van Gods Woord te zien rennen. Ze werkt bij Revive 
Our Hearts als content manager. 
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WANNEER DE RECHTVAARDIGE 
SCHREEUWT OM HULP

Verwacht dat de Heere zal horen

“De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op 
hun hulpgeroep.”

- Psalm 34:17

Is er enige hoop, in ons leven, dat de wereld getuige zal zijn van een 
eensgezinde en vernieuwde Kerk? Zou het echt kunnen dat we onze 
beschaving zien terugkeren naar Jezus als het enige antwoord op de plaag van 
de zonde, de chaos en de gebrokenheid?

Gods hand wordt niet bewogen om in te grijpen als Zijn volk over hun 
problemen kibbelt of anderen de schuld geeft (zoals we allemaal geneigd zijn 
te doen). Gods hand wordt niet bewogen als we op een overheidssubsidie 
of een politieke partij vertrouwen om ons te bevrijden. Gods hand wordt 
bewogen als we nederig naar Hem roepen om hulp.

Toen de Israëlieten in wanhopige tijden van oordeel baden, verzekerde God hen 
met deze belofte:

“…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en 
zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik 
vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 

- 2 Kron. 7:14

We kunnen verwachten dat God hoort en antwoordt als we schreeuwen om 
hulp:

In nederigheid:

 » “Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd 
verhoogt.” (1 Petr. 5:6)
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 » Bid: Ik buig nederig voor U, machtige God. Leg de verborgen trots bloot 
die in mijn hart schuilt.

In gehoorzaamheid:

 » “Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.” 
(Jesaja 55:6)

 » Bid: Vader, geef me een honger naar Uw aanwezigheid, liefde voor Uw 
woord en genade om te wandelen in Uw wegen.

In berouw:

 » “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden.” 
(Hand. 3:19)

 » Bid: Heere, doorgrond mijn hart. Hoe schuldig ben ik dat ik de zonden van 
anderen bekritiseer?

Wordt het niet tijd dat we samen in geloof uitroepen naar Degene die over 
het universum regeert? God is de enige die ons kan helpen, als we het maar 
vragen.

GEBED 

“O God, maak ons hopeloos en geef ons geloof en vrijmoedigheid om Uw troon 
te naderen, en onze verzoeken bekend te maken, wetende dat we op ons op die 
manier verbinden met de Almachtige en instrumenten worden van Uw eeuwige 
bedoelingen op deze aarde.” -Nancy DeMoss Wolgemuth, A Place of Quiet Rest.

GEBEDSPUNTEN

 » Nodig God uit om, tijdens deze uitroep naar Hem om in te grijpen in 
onze wereld, jou met nieuw geloof en hoop te vullen.

 » Vraag de Heilige Geest om je de komende dertig dagen te helpen om 
vurig te bidden en je een hart te geven zoals Zijn hart.

 » Roep om hulp tot de Heere om ons te verlossen, zodat de hele wereld 
zal weten dat Hij het gedaan heeft en Hem de lof zal geven die Zijn 
Naam waardig is.

Leslie Bennett is de directeur van de vrouwenbediening voor Revive Our Hearts. 
Ze helpt veel leiders trouw te dienen met vreugde door middel van de Leader 
Connection blog en Leader Facebook pagina.
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ROEP HET UIT MET DANKZEGGING

Gebed + dankzegging = vrede

  
“Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof 
Hem, prijs Zijn Naam.”

-Psalm 100:4

Als we tegenover elkaar aan tafel zouden zitten, zou je me dan kunnen 
vertellen wat op dit moment je vrede wegneemt zonder er teveel over 
na te denken? Misschien heb je wel verdriet om een verlies dat nooit uit 
je gedachten verdwijnt. Misschien huil je jezelf ‘s nachts in slaap over een 
situatie met een zoon of dochter die je niet onder controle hebt - een mislukt 
huwelijk, een kleintje dat medische tests ondergaat, misschien zelfs rebellie 
tegen God en tegen ouderlijk gezag. Misschien heb je zelf te maken met 
gezondheidsproblemen (zoals mijn lieve man en ik op dit ogenblik), of is je 
inkomen gewoon niet in overeenstemming met je maandelijkse uitgaven, of is 
je Kerk in moeilijkheden door één of andere netelige kwestie.

We weten dat we voor deze zaken kunnen en moeten bidden. Maar bidden 
is niet alles wat we kunnen en moeten doen. “Wees in geen ding bezorgd”, 
schreef de apostel Paulus, “maar laat uw verlangens in alles, door bidden en 
smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die 
alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus 
Jezus.” (Fil. 4:6-7) 

Om het nog eenvoudiger te zeggen: In elke situatie . . . gebed + dankzegging 
= vrede.

Wanneer het gebed gepaard gaat met dankbaarheid, wanneer we onze ogen 
wijd genoeg openen om Gods barmhartigheid te zien, zelfs te midden van onze 
pijn, en wanneer we geloven en Hem bedanken, zelfs wanneer we die genade 
niet kunnen zien, dan ontmoet Hij ons met Zijn onbeschrijflijke vrede. Het is een 
belofte.
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Robert en ik hebben dit de afgelopen maanden op een verrassende manier 
ervaren. Vlak voordat hij begon met chemo-behandelingen, spraken we 
over het belang van het bewust danken tijdens deze hele beproeving. We 
hebben besloten om elke dag een paar minuten te nemen om de specifieke 
zegeningen van die dag op post-it notities vast te leggen. De raamkozijnen 
van onze veranda vullen zich snel met de veelkleurige notities - dit is onze 
“dankbaarheidsruimte” geworden waar we dagelijks worden herinnerd aan 
de goedheid en de barmhartigheid van de Heere jegens ons. Als we onze 
verzoeken aan God kenbaar maken met dankzegging, ondersteunt Hij ons 
werkelijk met bovennatuurlijke, onverklaarbare vrede.

Bidden is van essentieel belang - maar om Zijn vrede ten volle te ervaren, 
moeten we met dankbaarheid tot Hem komen. Grote dankbaarheid. Herhaalde 
dankbaarheid. Een dankbaarheid die op Hem vertrouwt, werkt mede voor ons 
goed, zelfs in onaangename omstandigheden. . . .een dankbaarheid die onze 
verontruste harten en zielen bewaart met Zijn vrede. 

Staat u voor één of meer chaotische, onrustige situaties? Is je ziel moe van het 
streven, de stress en de spanning? Er is vrede, - Gods vrede - die op je wacht. 
Maar de enige manier om het te vinden is om het zelf te ervaren. Gods vrede is 
één van de vele zegeningen die voortvloeit uit onze dankbaarheid.

Nota van de redactie: Het stukje van vandaag is overgenomen uit Choosing Gratitude van Nancy 
DeMoss Wolgemuth (Moody 2009). Gebruikt met toestemming.

GEBED 
Juich voor de HEERE, heel de aarde, dien de HEERE met blijdschap, kom voor 
Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Hij heeft ons 
gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang.; loof 
Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goederentierenheid is voor 
eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.

-Psalm 100

GEBEDSPUNT

Waar kan je God voor danken vandaag? Maak een lijstje en vul je gebedstijd 
met dankbaarheid!

Nancy DeMoss Wolgemuth heeft het leven van miljoenen vrouwen aangeraakt 
door middel van twee dagelijkse audio-programma’s Revive Our Hearts and 
Seeking Him.  Meer dan vier miljoen exemplaren van haar boeken zijn verkocht en 
bereiken de harten van vrouwen wereldwijd. 
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REFLECTEREN EN REAGEREN

Overdenk

In de eerste drie dagen van deze uitdaging heb je je marsorders ontvangen. Je 
staat paraat, in dienst getreden in een leger van gelovigen die de last van het 
uitroepen naar God op hun schouders willen dragen. Je hebt de adrenaline van 
het slagveld gevoeld toen we samen, bewapend, de strijd in zijn gestormd. 

En je hebt dingen geleerd. Je bent de schoonheid van de hoop in het “als” gaan 
begrijpen - dat als we ons tot Hem wenden, naar Hem uitroepen in nederigheid, 
gehoorzaamheid, berouw en dankbaarheid, Hij ons hoort. Hij luistert. En Hij 
verlost. 

We zijn nog maar pas begonnen met ons gevecht, dat klopt. Maar vandaag is 
het tijd om te rusten, zelfs in het midden van de strijd. 

Je kunt rusten in het wonder dat, ondanks onze omzwervingen, God toch onze 
kreten heeft gehoord:

In mijn nood riep ik de Heere aan,
Ik riep tot mijn God.
Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, 
mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in zijn oren. 

(Psalm 18:7)

En je kunt rusten in de kennis dat je kreten niet tevergeefs zijn geweest, 
dat Hij niet alleen hoort, maar ook luistert:

En God verhoorde Leah, zij werd zwanger en baarde Jakob een vijfde zoon. 
(Gen. 30:17)

Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd;
Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. (Psalm 66:19)
We hebben samen tot de Heer geroepen. Hij heeft onze geloofskreten 
gehoord. Hij heeft tot ons gesproken door Zijn woord. Het is nu aan ons om te 
reageren. 
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REAGEER

Mag ik je, terwijl je vandaag van jouw sabbatrust geniet, niet tot actie 
oproepen, maar tot nietsdoen? Mogen we je aansporen om te stoppen met 
streven en vandaag gewoon te overwegen wat de Heer van je zou vragen 
tijdens de rest van deze uitdaging? Misschien besluit je elke zondag (of elke 
dag van de week) te vasten als een middel om alleen naar God te kijken om in 
het levensonderhoud te voorzien. Of misschien kies je ervoor om elke week een 
langere tijd van gebed te nemen - een duur die je buiten je comfortzone duwt. 
Zelfs als je geen woorden meer hebt om te bidden, zou je dan misschien je tijd 
kunnen gebruiken om gewoon in Zijn aanwezigheid stil te worden? 

Hoe dan ook, gebruik vandaag om te rusten. Om na te denken. Om alles te 
overwegen. En om je batterijen op te laden. Maak je vandaag geen zorgen over 
het gevecht. We zijn er morgen weer bij. 

Laura Elliott heeft een passie voor het aanmoedigen van vrouwen om de God van 
de Bijbel te zoeken in elke fase van het leven. Laura werkt bij Revive Our Hearts als 
hoofdredacteur.
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SCHREEUW OM HULP MET SPOED!

We hebben maar één keuze en het had onze eerste moeten 
zijn…

“Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, 
dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En 
hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde 
God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izaak en 
met Jakob.”

-Exodus 2:23-24

Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Voordat je te snel antwoord geeft, heb 
ik het niet over een verstikt gejammer. Ik heb het over een krachtige kreet om 
hulp.

In de literaire wereld hebben we maar weinig mogelijkheden om de manier 
waarop een personage spreekt te beschrijven: ze zei, ze riep, ze fluisterde, ze 
huilde, enz. We hebben de neiging “ze huilde” te reserveren voor momenten 
waarop we de intensiteit willen uitdrukken. De Israëlieten in Exodus 2 waren 
aan het mompelen, aan het zuchten, zegt een andere vertaling. Ze waren slaafs, 
onderdrukt, wanhopig en zonder God, absoluut, volkomen hulpeloos. Aan het 
einde van hun gezamenlijke kracht riepen ze met één intense en dringende 
stem uit: “O Heer! Help ons!” En God hoorde het. Hij herinnerde het zich. Hij 
zag ze. Hij nam het op. 

Gelovigen van mijn generatie zijn voor het eerst aan het einde van hun Latijn 
gekomen. Onze menselijke inspanningen zijn tekortgeschoten en we kijken om 
ons heen met een steeds groter gevoel van wanhoop. We hebben maar één 
keuze, en het had onze eerste moeten zijn. We moeten met spoed de God 
aanroepen die helpt, die hoort en die denkt aan Zijn volk. 

Oh, Heere! Help ons! Hoor ons! Denk aan ons!
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GEBED

Van John Piper, “The Sorrows of Minneapolis: A Prayer for Our City”

“Terwijl het virus onze economie verwoest, en rellen levens in rook doen 
opgaan, en het geheel van ons gewone leven in rook opgaat, bidden we dat 
de verergering van het verdriet onze zonden niet zal verergeren, maar ons 
wanhopig en op de vlucht zal drijven naar de opgestane Verlosser, onze enige 
hoop, Jezus Christus.

O Jezus, hiervoor ben U gestorven! Dat u hopeloze, vijandige mensen met God 
en met elkaar verzoent. U hebt het voor miljoenen gedaan door de genade in 
het geloof. Doe het, Heer Jezus, in België en Nederland, we bidden. Amen.” 

-John Piper

GEBEDSPUNTEN
 » Bid voor je generatie, dat het volk van God, of het nu jong of oud is, rijk 

of arm, Socialisten of Liberalen, met één stem zou staan en zou roepen: 
“Oh, Heer! Help ons! Hoor ons! Denk aan ons!”

 » Bid dat jouw Kerk de urgentie van deze tijden zou aanvoelen, dat elk 
moment van deze dagen van genade ons steeds dichter bij Jezus’ 
terugkeer brengt. En, oh, hoe hebben we Hem nodig hebben om onze 
vermoeide zielen tot leven te brengen, zodat we het nieuws van Zijn 
wederkomst kunnen delen met onze vrienden en buren die geen hoop 
hebben zonder Hem.

Laura Elliott moedigt vrouwen aan om de God van de Bijbel te kennen in elke 
levensfase. Laura werkt bij Revive Our Hearts als hoofdredactrice.
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ROEP UIT VAN WANHOOP

Als er moeilijke dingen gebeuren, roep het dan uit!

Toen de Farao dichterbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en 
zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan, toen werden de Israëlieten zeer 
bevreesd en riepen tot de HEERE.

 -Exodus 14:10

Ik hou er niet van als er moeilijke dingen gebeuren. Ik heb veel liever dat 
alles altijd gemakkelijk gaat. Maar dan zou ik niet op God vertrouwen, maar 
op mezelf. En ik zou de grootste kans missen die de mensheid ooit aan 
gegeven is, het geschenk om God te kennen. Dit is de reden waarom God, in 
barmhartigheid en genade, moeilijke dingen toestaat en waarom Hij ze soms 
zelfs creëert.

Het was God die de Israëlieten naar de Rode Zee leidde. Het was God die hen 
daar blokkeerde en de Egyptenaren achter hen aan liet komen. Waarom? Zodat 
de Israëlieten God zouden aanroepen en Zijn macht en liefde en soevereiniteit 
op een nieuwe manier zouden ervaren.

Het is God alleen die de wateren scheidt en de bergen in beweging brengt en 
die opwekking brengt. Het is God alleen die deze wereld in zijn hand houdt. 
Hij is een geweldige God die onze gebeden hoort, kent en ze beantwoordt. 
Maar pas als we geconfronteerd worden met een situatie die we niet alleen 
aankunnen, zullen we weten hoe groot onze God werkelijk is.

Dus misschien heeft God ons vandaag, net als de Israëlieten, naar een 
wanhopige plek gebracht om Hem aan te roepen en Zijn macht, liefde en 
soevereiniteit op een nieuwe manier te ervaren. We leven misschien wel 
in angstige tijden, maar we hebben geen angstige God. We hebben een 
soevereine God die nog steeds de kreten van Zijn volk hoort en beantwoordt 
als ze roepen.
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Er is geen groter geschenk dan het kennen van de Heer en geen betere manier 
om dat geschenk te ervaren dan geen andere optie te hebben dan Hem alleen 
aan te roepen.

GEBEDSPUNTEN
 » Bid voor vrouwen, in de eerste plaats, om zich tot God te wenden in 

tijden van nood. Bid dat God de ogen van je hart zal openen om alle 
manieren te zien waarop Hij al werkt.

 » Vraag God om Zichzelf op nieuwe manieren aan jou te openbaren als je 
Hem aanroept. Bid dat je Hem zal vertrouwen terwijl je wacht.      

GEBED
Ik heb u hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
De HEER is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is,
en werd verlost van mijn vijanden . 

(Psalm 18:2-4)

Stacey Salsbery’s favoriete dingen in de wereld (haar Redder, man en kinderen 
niet meegerekend) zijn onder andere het ondersteboven halen van het huis, het 
kopen van nieuwe boeken, het schrijven van wijdingen, en genieten van een lange 
hardloop sessie. 
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ROEP HET UIT, OPNIEUW EN OPNIEUW

Stop niet. Bid opnieuw

  
“Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor hen een 
verlosser opstaan: Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die 
linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, 
de koning van Moab.”

-Richteren 3:15

Ga je het opgeven om te bidden waar je al zo lang voor bidt? Misschien de 
herstelling van je huwelijk? Of de hoop om ooit te huwen?  Misschien de 
terugkeer van je afvallig kind? Of de redding van je ouders? Je zou zelfs de 
enige kunnen zijn in je Kerk die bidt voor een herleving en het lijkt erop dat 
niemand anders bereid is om met je samen te komen in gebed. Sta je op het 
punt om het op te geven? Laat me je tegenhouden. En je uitnodigen om te 
bidden. Nogmaals.

Is het je ooit opgevallen hoe vaak de Schrift meldt dat het land Israël het 
“alweer” uitriep naar de Heer? 

Een van de redenen waarom ze steeds weer God moesten aanroepen, 
is eenvoudigweg omdat ze, net als wij, geneigd zijn om af te dwalen. 
Over afvalligen gesproken! Die eigenzinnige kinderen hebben zichzelf in 
meer moeilijkheden gebracht dan jij of ik ooit gedaan hebben. (Als je het 
uitschreeuwt naar God om jou of iemand die je lief hebt uit moeilijkheden 
te helpen als gevolg van zonde of een gebrek aan wijsheid, dan is Richteren 
3 goed om te lezen. Je zult merken dat God de kreten van Zijn volk 
beantwoordt, zelfs wanneer ze zich slecht gedragen. Soms hebben we die 
herinnering nodig!)

Maar Richteren 3 onthult nog een reden waarom God ons steeds weer 
opnieuw het laat uitroepen. Het hoofdstuk begint met een lange lijst van 
alle vijanden van de Israëlieten. (Genoeg redenen om hulp te roepen.) En 
vers twee vertelt ons dat Hij dit deed om oorlogsvoering te leren aan de 
nakomelingen van de Israëlieten die geen eerdere gevechtservaring hadden 
gehad! Wow! God was zijn leger aan het trainen.
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Ik heb lange tijd Psalm 144:1 mooi gevonden als een herinnering dat we 
door God worden getraind voor de strijd. Koning David schreef: “Geloofd zij 
de HEERE, mijn rots, Die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om 
oorlog te voeren”. De psalmist vermeldt dat het meest delicate deel van zijn 
lichaam - zijn vingers - door God worden getraind voor de strijd. Ik heb me 
afgevraagd of ze genoemd worden omdat we ze in gebed dienen te vouwen.

Mijn vriend, soms traint God ons voor grotere en belangrijkere gevechten 
in de toekomst, en een deel van de training is doorzettingsvermogen in de 
strijd. Doe je harnas niet uit. Sta op. Wees moedig! In de machtige naam 
van Jezus, hef dat gebed op, OPNIEUW!

In 2019 nam God me mee door wat ik me alleen maar kan voorstellen als 
een startkamp voor de strijd. Met dierbare tweelingkleinkinderen op komst, 
moesten we voortdurend bidden tot God om hen te beschermen, want 
ons werd verteld dat er slechts een kans van 50% was om twee gezonde 
baby’s mee naar huis te nemen. Op het moment dat hun ongeboren longen 
sterk genoeg werden bevonden, haastten de artsen zich om ze vroeg ter 
wereld te brengen om verlies van zuurstof als gevolg van de compressie 
van de navelstreng te voorkomen. Wat een vreugde om te horen dat we 
twee gezonde babymeisjes kregen - Addie en Zoe! We vierden het in de 
wachtkamer van de prenatale zorg, maar bijna een dag later, toen het 
erop leek dat de meisjes alle krachtproeven met vlag en wimpel hadden 
doorstaan . . . klapte Addie’s long in. 

We moesten bidden. Nogmaals. Toen we beide baby’s een paar weken later 
naar huis brachten, gaven de artsen allemaal toe dat ze verbaasd waren over 
Addie’s herstel. Elke keer als ik ze vasthoud, fluister ik: “Dank U, Jezus” En ik 
ben zo dankbaar dat we niet moe zijn geworden van het uit te roepen naar 
God!

GEBED
Geloofd zij de HEERE, mijn rots,
Die mijn handen leert om te strijden,
mijn vingers om oorlog te voeren;
mijn goederentierenheid en mijn burcht,
mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn Bevrijder,
mijn schild, tot Wie ik de toevlucht heb genomen,
Die mijn volk aan mij onderwerpt.

-Psalm 144:1-2

GEBEDSPUNTEN

 » Bid tot God om te handelen op een manier die onmogelijk lijkt 
omdat je er al zo lang om vraagt en vermoeid bent geraakt van het 
schreeuwen. Bid nog eens.

 » Bid tot God om je een verlangen te geven om te volharden en je deze 
maand te trainen als een gebedskrijger.

DAG 7   DANNAH GRESH



Zoe (links) and Addie (rechts) op hun eerste verjaardag

Dannah Gresh is een bestseller auteur, spreekster en oprichtster van True Girl. Ze 
is een  deskundige op het gebied van seksuele theologie en opvoedkundige van 
jongeren en tieners. Dannah dient als co-host voor de Revive Our Hearts podcast.

DAG 7   DANNAH GRESH



DAG 8   JUDY DUNAGAN

ROEP HET UIT IN DE STRIJD
Wanneer we aangevallen worden, kunnen we de HEERE 
aanroepen

“Want in de strijd riepen zij tot God en Hij liet zich verbidden, want zij 
vertrouwden op Hem.”

- 1 Kronieken 5:20

Het is bijna alsof David zich wanhopig vastklampte aan deze woorden terwijl hij 
ze opschreef . . .

Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want
Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen
op de dag dat ik roep.
Dit weet ik, dat God met mij is. . .
Op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou een mens mij kunnen doen? 

- Psalm 56:10,5

David schreef deze psalm nadat hij door de Filistijnen gevangen was genomen 
terwijl Saul hem probeerde te vermoorden. Waarschijnlijk werd David 
geconfronteerd met een diepe angst en onzekerheid over de vraag of hij 
nog wel een volgende dag zou meemaken. En toch keerde hij terug naar de 
waarheden die hij kende en riep hij tot God met zijn zegevierend strijdlied.

Heb je al zo hard gestreden tegen angst en onzekerheid dat het moeilijk is om 
op God te vertrouwen en je de waarheden van Zijn Woord te herinneren? Voelt 
het alsof de vijand de strijd wint en meer macht heeft dan onze Almachtige 
God? Laten we het voorbeeld van David volgen en naar de waarheid van Gods 
Woord luisteren - het Zwaard van de Geest - als ons machtig, offensief wapen 
tegen het gebrul van de leugens van de boze. Een van de krachtigste manieren 
om het Zwaard van de Geest te hanteren is door het bidden van Schriftteksten. 
Misschien kun je dat vandaag beginnen te doen terwijl je je aansluit bij de roep 
van Davids hart voor de strijd die je te wachten staat. Lees deze waarheden 
luidop: 



Mijn vijanden zullen terugdeinzen … op de dag dat ik roep.
Dit weet ik, dat God met mij is. 
Ik vertrouw op God, ik vrees niet!

GEBED 

God, leer me om “in de schuilplaats van de Allerhoogste” te zitten en “in 
de schaduw van de Almachtige te overnachten”. U bent “mijn toevlucht en 
mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw.” Dank U dat U mij zult “verlossen 
van de strik van de vogelvanger en van de zeer verderfelijke pest. U zult me 
beschutten met Uw vlerken, onder Uw vleugels zal ik toevlucht nemen, Uw 
trouw is een schild en een pantser.” (Overgenomen uit Psalm 91:1-2).

GEBEDSPUNTEN

Lees deze Bijbelverzen luidop om deze waarheden in je hart en je gedachten te 
verankeren:

 » Efeze 6:10-18

 » Kolossenzen 1:9-14

 » Judas 24-25

Judy Dunagan diende twintig jaar lang als leiding van een vrouwenbediening 
voordat zij zich bij Moody Publishers aansloot als hoofdredactrice voor boeken 
voor vrouwen en discipelschapstraining.

DAG 8   JUDY DUNAGAN



DAG 9  ERIN DAVIS

VERDRINK NIET, ROEP HET UIT
Wanneer het leven je overweldigt, roep het dan uit naar God. 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over 
het water naar U toe te komen.”

-Mattheüs 14:28

Ik kan me beter inleven in Petrus, die in angst verkeerde, dan in Petrus die over 
het water liep. In Mattheüs hoofdstuk 14 lieten de discipelen Jezus achter op 
de oever en stapten in een boot om het Meer van Galilea over te steken. Al snel 
haalde Jezus zijn broeders in, terwijl het schip in nood verkeerde. Wandelend 
op het wateroppervlak kwam Hij op hen af. 

Petrus wilde graag indruk maken op zijn Verlosser en kreeg een enorm 
vertrouwen: “Heere, als U het bent, geef me dan bevel over het water naar U 
toe te komen” (v. 28). 

Ik vraag me af of dit de manier is waarop jij deze uitdaging bent begonnen?

 » Voelde je je zelfverzekerd in je vermogen om deze maand je toewijding 
aan de Heere te houden?

 » Verwachtte je dat Hij meteen zou antwoorden?

De Schrift vraagt ons om God met vrijmoedigheid te naderen (Heb. 4:16) en 
om in geloof te bidden (Jak. 1:6), maar ik vind dat de golven van het leven zo 
vaak mijn vertrouwen doen wegzinken. 

 » Als ik meer taken op mijn lijstje heb staan dan ik ooit zou kunnen 
realiseren . . . 

 » Als ik geconfronteerd word met financiële onzekerheid . . .

 » Wanneer mijn relaties moeilijk zijn . . .

 » Wanneer de duisternis om mij heen lijkt te verergeren . . .

heb ik, net als Petrus, de neiging om weg te zinken in de richting van wanhoop. 
Ik heb moeite om naar het gebed te grijpen als een reddingsboei.



Als ik opnieuw naar dit bijzonder verhaal kijk, word ik eraan herinnerd dat 
Petrus niet gezonken is. Hij moet het gevoel hebben gehad dat hij wel zou 
zinken. Hij kon zich de golven hebben voorgesteld die hem volledig zouden 
omsluiten, maar hij bleef drijven. Hoe? Hij riep de Heere aan.

“En toen hij begon te zinken, riep hij: ‘Heere, red mij’.” (v. 30). 

Wat geeft je een bedrukt gevoel vandaag? Wat dreigt je vertrouwen in Jezus 
te verstoren? Probeer niet te watertrappelen en zak niet weg in wanhoop. 
Roep de Heere aan! En ontdek, net als Petrus, dat Zijn hand al naar je toe is 
uitgestrekt. 

GEBED 

Het gebed van Petrus is kort en krachtig. Bid het vandaag voor alles wat je 
dreigt te overweldigen.

“Heere, red mij!”

GEBEDSPUNTEN
 » Wanneer je overweldigd wordt op allerlei vlak, bid dan dat Jezus je een 

vernieuwd vertrouwen in Hem zal geven. 

 » Bid voor een buurman of vriendin die op dit moment een storm 
meemaakt, en vraag de Heere om hem/haar te helpen en zich naar Hem 
toe te trekken.

Erin Davis is een schrijfster, blogster en spreekster die er van houdt dat vrouwen 
van alle leeftijden zich verdiepen in Gods Woord. Ze werkt bij Revive Our Hearts als 
content manager.

DAG 9  ERIN DAVIS



DAG 10   MAGGIE MICHELÉN

SMEEKGEBEDEN VOOR DE VERLORENEN
De Vader wil dat Zijn kinderen tot Hem roepen.

“Roep mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult mij 
eren.”

-Psalm 50:15

Psalm 50 leert ons dat Elohim Jahweh, de “God der goden”, Zijn volk en 
degenen die dat niet zijn, zal oordelen.

Het woord ‘oordeel’ doet onze harten beven. De psalmist kondigt aan dat de 
Heere Zijn oordeel zal geven over de valse offers die Zijn volk brengt, want Hij 
verlangt heilige harten, geen rituelen. Deze verzen helpen ons te vragen: wat 
wil God van ons? 

Hij wil offers van lofprijzing die Hem eren en dat Zijn kinderen te allen tijde tot 
Hem roepen, vooral op de dag van nood of tegenspoed. Deze dingen brengen 
ons dichter bij Hem en heiligen ons door onze zelfredzaamheid te ontkrachten. 

“Roep” brengt het idee met zich mee dat we intimideren om te verkrijgen wat 
wij willen. Het is roepen, het uitroepen, het met aandrang vragen. Dat is wat 
de Syro-Fenicische vrouw uit Marcus 7 deed. Ze achtervolgde de Heer met 
aandrang en discuteerde met Hem. Haar onvermogen leidde haar naar Degene 
die genoeg is. 

Zo moeten we bidden. Het maakt niet uit of God “ja”, “nee” of “wacht” zegt. 
Onze houding moet zijn om de grote en wijze God te eren, die ons verlost heeft 
van het ergste oordeel: de eeuwige dood. 

Laten we met aandrang smeekbeden doen voor de verloren wereld die Gods 
oordeel zal ervaren, tenzij ze zich van hun zonde afkeren. Laten we bidden 
dat Hij zijn Kerk zal bevrijden van louter religie. Laten we geloven dat Zijn 
verlossing nabij is.



GEBED
Ik echter ben ellendig en lijd pijn;
laat Uw heil, o God, mij in een veilige vesting zetten.
Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken.
Het zal de HEERE aangenamer zijn dan een rund
Of een jonge stier met hoornen en gespleten hoeven.
Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij zich verblijden;
U die God zoekt, uw hart zal leven.
Want de HEERE hoort de armen,
Hij veracht Zijn gevangenen niet.

-Psalm 69:30-34

GEBEDSPUNTEN

Steek je hand uit als je bidt met elk van je vijf vingers als gids.

Duim: Bid voor familie en vrienden. Je duim zit het dichtst bij je hart. Dus 
begin hier met bidden voor degenen die het dichtst bij je staan. 

Wijsvinger: Bid voor hen die lesgeven en begeleiden. De wijsvinger wordt 
gebruikt om aanwijzingen te geven. Bid voor mensen die leiden, onderwijzen 
en leiding geven.

Middelvinger: Bid voor leidinggevenden. Dit is je hoogste vinger en herinnert 
ons eraan om te bidden voor degenen die de leiding hebben. Bid voor de 
regering en de leiders om je heen.

Ringvinger: Bid voor degenen die het moeilijk hebben. Je ringvinger (de 
vierde vinger) is je zwakste vinger. Deze herinnert ons eraan om te bidden voor 
de zwakkeren en behoeftigen, vooral voor hen die geestelijk arm zijn zonder 
Christus. 

Pink: Bid voor jezelf. De laatste vinger, de pink, is je kleinste vinger. Deze is 
voor jou. Nu je voor alle anderen hebt gebeden, breng je tijd door met bidden 
voor jezelf. Denk aan je wensen in relatie tot de anderen waar je net voor 
gebeden hebt.

Maggie de Michelén is gedreven in het bestuderen en onderwijzen van de Schrift 
en Christelijke literatuur. Ze werkt op vrijwillige basis bij Aviva Nuestros Corazones 
en zet zich van harte in om vrijheid, volheid en vruchtdragen in Christus te 
verkondigen.
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DAG 11   LAURA ELLIOTT

REFLECTEREN EN REAGEREN

REFLECTEER

Het is de tweede week van het volleybalseizoen. De coach van onze kleine 
Christelijke school heeft al drie spelers verloren. Niet aan blessures, niet aan 
huiswerk, niet aan vriendjes of danslessen of iets anders wat je zou verwachten. 
De meisjes zijn gestopt omdat, nou ja, het moeilijk is. Het is werken. En omdat 
ze nog geen spel hebben gespeeld, hebben ze de beloning nog niet gezien. 

Deze uitdaging is niet gemakkelijk geweest. We moesten deze week opletten 
om niet kopje onder te gaan. Als we de uitdaging ernstig nemen, is het normaal 
dat we ons na een lange week geestelijk uitgeput voelen.  

Wees eerlijk. Ben je moe? Ben je geneigd om te stoppen zonder de beloning 
gezien te hebben? 

Het is zondag. Leg je wapens neer en laat je verkwikken door Gods Woord. Je 
voelt je misschien zwak, maar je bent niet alleen.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat 
wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het 
denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En 
wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, 
voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

Rom. 8:26-28

REAGEER

Laat dit lied, gebaseerd op een tekst van dichter William Cowper en 
overgenomen door Indelible Grace Music, vandaag tot je hart spreken. Bid dat 
de Heilige Geest je in staat zal stellen te reageren op Zijn heilzame werking en 
bereid je voor om morgen je werk te hervatten.

https://youtu.be/k8EA-EcBMMg



Genees ons, Emmanuel, hier zijn we...
We verlangen naar Uw aanwezigheid
Diepgewonde zielen luisteren naar U...
O Redder hoor onze kreet

Ons geloof is zwak, we bekennen...
We vertrouwen op Uw woord.
Maar zult U daarom minder medelijden met ons hebben?
Zo bent u niet, O Heere!

Herinner hem die eens kwam
Bevend, voor verlossing
“Heere, ik geloof,” met tranen huilde hij...
“O, help mijn ongeloof!”

Ook bij haar, die Uw kleed aanraakte
En genezing zocht
Was Uw antwoord: “Dochter, ga in vrede.
Jouw geloof heeft je gered.”

Net als zij, komen wij met hoop en vreze...
Om U te mogen ontmoeten
O stuur ons niet wanhopig naar huis
Stuur niemand ongenezen weg.

Laura Elliott heeft een passie voor het bemoedigen van vrouwen om de God van 
de Bijbel te zoeken in elke fase van hun leven. Laura werkt bij Revive Our Hearts als 
hoofdredactrice.

DAG 11   LAURA ELLIOTT



DAG 12   MICAYLA BRICKNER

ROEP HET UIT IN DE STORM
Wanneer we het uitroepen, verandert God ons

Wanneer Hij spreekt,doet Hij een stormwind opsteken, 
die haar golven hoog opheft.
Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren;
hun ziel smelt weg van ellende.
Zij wankelen en waggelen als een dronken man,
al hun wijsheid wordt verslonden.
Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
leidde Hij hen uit hun angsten.
Hij brengt de storm tot stilte,
zodat hun golven zwijgen.
Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn
en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.
Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid
en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk
en op de zetels van de oudsten Hem loven.

-Psalm 107:25-32

Beeld je eens in dat je in een boot zit tijdens een zware storm. De regen slaat in 
je gezicht, of misschien is het zeewater – je weet het niet meer. Iedere golf die 
de boot dreigt te doen kapseizen, maakt je meer bewust van de gevaren om je 
heen. 

Misschien ken je dit gevoel maar al te goed, ook al zit je niet letterlijk in een 
storm. Tot wie keer jij je als je heen en weer geslingerd wordt door de stormen 
van het leven?

Soms zorgt de Heer ervoor (of laat Hij het toe) dat we in omstandigheden 
komen die we niet in de hand hebben om ons tot overgave te brengen. In 
situaties waarin een menselijke oplossing niet mogelijk is, kunnen we niet 
anders dan de teugels uit handen geven en het uitroepen tot Degene Die 
regeert over alle dingen.



Psalm 107 beschrijft een situatie waarin mensen in moeilijkheden zaten. Toen 
zij ten einde raad waren, riepen ze tot God. Wat was Zijn antwoord? Hij leidde 
hen uit hun angsten, bracht de storm tot stilte en bracht hen in veiligheid. 
Hij openbaarde Zijn macht en goedertierenheid aan deze mensen. Hij doet 
hetzelfde voor ons, door ons hart te veranderen als we tot Hem roepen in de 
storm.

GEBED
Heere, Uw Woord zegt: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9). Gebruik mijn zwakheid om Uw Naam te 
verheerlijken.” O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Van het 
einde van het land roep ik tot U, nu mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die 
voor mij te hoog zou zijn” (Ps. 61:2-3).

GEBEDSPUNTEN
 » Maak je nood bij God bekend en vraag Hem om je hart te veranderen 

terwijl je Hem vertrouwt om de leiding te nemen over je leven.

 » Is God de eerste tot wie jij je keert in de stormen van je leven? Roep je 
tot Hem? Vraag Hem om je te helpen om Hem eerst te zoeken in elke 
situatie.

 » Prijs de Heere voor Zijn nabijheid. Dank Hem dat Hij een schuilplaats is 
en jouw gebeden hoort.

Micayla Brickner is een schrijfster bij de staf van Revive Our Hearts. Ze is 
gefascineerd door zonsopgangen en houdt van donuts en koffie. Ze heeft een 
passie voor het vinden van vreugde in alledaagse momenten. 

DAG 12   MICAYLA BRICKNER



DAG 13   DANNAH GRESH

ROEP HET SAMEN UIT
Roep het uit, niet alleen voor, maar samen met je kinderen 

Sta op, weeklaag in de nacht, 
Vanaf de eerste nachtwake!
Stort uw hart uit als water 
Voor het aangezicht van de HEERE!
Hef tot Hem uw handen op,
Vanwege het leven van uw kleine kinderen, 
die van honger versmachten
op de hoeken van alle straten

-Klaagliederen 2:19

Toen ik twaalf jaar oud was, werd ik ‘s nachts wakker en vond mijn moeder 
volledig aangekleed en kijkend uit het raam naar onze oude landweg. (Ik 
zou later vernemen dat ze de komst van mijn oma verwachtte, die bij ons 
zou blijven zodat mijn moeder naar het ziekenhuis kon gaan. Mijn vader, een 
vrijwillige brandweerman, was in een explosie geweest en ze wist niet hoe erg 
hij gewond was geraakt). 

Ik herinner me dat ik bang was bij de vreemde aanblik en haar vroeg wat 
ze aan het doen was. Haar antwoord: “Ik ben aan het bidden. Wil je met me 
bidden?” 

Ik zei, “ja.”

Ze deelde niet de details van haar angst, maar vertelde me dat mijn vader een 
brand had bestreden en dat we moesten bidden. Ze nodigde me uit voor de 
strijd! Ik herinner me duidelijk dat het gevoel van angst plaats maakte voor 
geloof toen ik weer in slaap viel. 

Als je het mijn moeder of vader zou vragen, zullen ze je vertellen dat het één 
van de moeilijkste  jaren van hun leven was toen mijn vader herstelde van 
vreselijke brandwonden en ze andere moeilijkheden hadden, waaronder grote 
financiële tegenslagen en relatieproblemen. 

Ik herinner me het als het jaar dat mijn gebedsleven tot bloei kwam!



Ik geloof dat de belangrijkste momenten om te bidden met je kinderen niet ’s 
avonds aan tafel zijn, of wanneer je ze in bed steekt, maar wanneer de wereld 
een rommeltje is. En op dit moment is de wereld een puinhoop. 

Toen Nancy en ik de eerste dagen van de Revive Our Hearts Cry Out! podcasts 
voor deze maand aan het opnemen waren, voelde ik een heel bijzondere 
uitdaging in mijn hart. En vandaag vertel ik het je: “Roep het deze maand uit 
tot God samen met je kinderen en kleinkinderen.”

Oh, ik weet dat je voor hen bidt. Als de oprichtster van True Girl, een bediening 
die moeders en dochters dichter bij elkaar en dichter bij Jezus brengt, ontvang 
ik dagelijks e-mails van bezorgde moeders en grootmoeders die bekommerd 
zijn om het geestelijk welzijn van hun kinderen en kleinkinderen. Ik daag die 
vrouwen vaak uit om te bidden met diegenen waar ze zo bezorgd over zijn. Ik 
denk dat moeilijke jaren en perioden een uitnodiging zijn om dat te doen. Dit 
was ook de aanleiding voor Klaagliederen 2:19, waar de beeldspraak van het 
‘uitstorten’ van gebeden voor kinderen zowel een dringende als een lastige 
aangelegenheid leek te zijn!

Zussen, dit is een maand om vurig te bidden. Dit is een maand om voorbede te 
doen in oorlogstijd. En of het nu leuk is of niet, onze kinderen en kleinkinderen 
bevinden zich in de strijd. Laten we hen dit niet alleen en angstig laten 
doorworstelen, maar laten we samen in geloof wandelen en het uitroepen naar 
God.

GEBED
God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid.
De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.
De HEERE van de legermachten is met ons;
De God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

Psalm 46:2-8

GEBEDSPUNTEN
 » Bid tot God om deze maand in de harten van kinderen en kleinkinderen 

te werken - dat Hij hen zou roepen tot een levende relatie met Zichzelf 
en dat Hij verloren gegane kinderen zou terugbrengen.

 » Bid vandaag met al je kinderen of één kind of kleinkind, en maak een 
nota om met elk van hen minstens één keer te bidden tijdens de Cry 
Out!  uitdaging van deze maand.

Dannah Gresh is een bestseller auteur, spreekster en oprichtster van True Girl. Ze 
is een  deskundige op het gebied van seksuele theologie en opvoedkundige van 
jongeren en tieners. Dannah dient als co-host voor de Revive Our Hearts podcast.

DAG 13   DANNAH GRESH



DAG 14   AVA PENNINGTON

ROEP HET UIT EN BLIJF DAN IN JEZUS
Wanneer het lijkt alsof Jezus niet luistert, blijf in Hem

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij 
niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

-Johannes 15:4

VRAAG

Wat we ook willen, we hoeven het alleen maar te vragen.

Dat is wat God koning Salomo vertelde (1 Kon. 3: 5).

Dat is wat koning Herodes zei tegen de verleidelijke dochter van Herodias 
(Mat.14:6-7).

Het is ook wat Jezus tegen ons zegt (Joh.15:7).

Maar is dat alles wat nodig is om te krijgen wat we willen? Gewoon vragen? 
We willen misschien dat dit waar is, maar onze ervaringen met onvervulde 
gebedsverzoeken zeggen iets anders. Als het lijkt alsof God niet luistert of Zijn 
antwoord maar op zich laat wachten, weet dan dat Hij je hoort en dat Hij je 
roept om in Hem te blijven.

Jezus zei: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt 
en het zal u ten deel vallen” (Joh. 15: 7). 

We citeren graag de tweede helft van dit vers, maar hoe zit het met het begin? 
Als.

Het duidt op een voorwaardelijke gebeurtenis. Als jij en ik iets doen, dan zal 
God iets doen. Voordat we aanspraak kunnen maken op de belofte, zegt Hij 
ons eerst dat we in Hem moeten blijven. Om in Hem te blijven, te wonen en te 
leven.

Als we wezenlijk met Hem verbonden zijn, putten we daaruit leven en kracht, 
genade en gemoedsrust. Het is nodig als we een intieme, groeiende relatie 
met onze Heiland willen opbouwen. In Hem leven, begint met een keuze - een 



bewuste beslissing. Het is gebaseerd op de waarheid dat de bron van kracht, 
genade, troost en al het andere dat we nodig hebben in dit leven, in Christus 
wordt gevonden. Als we in Hem blijven, wordt Zijn verlangen naar ons het 
verlangen van ons hart. . . en het gebedsleven dat daaruit voortvloeit, zal nooit 
meer hetzelfde zijn!

GEBED
Heere, U bent de Wijnstok en ik ben een rank. Afgezien van U ben ik niets en 
heb ik niets. Ik vraag dat U mijn hart verandert en de verlangens van mijn hart 
Uw verlangens maakt. Help me om op Uw timing en Uw handelen te vertrouwen, 
zelfs als ik niet zie wat U doet.

GEBEDSPUNTEN
 » Vraag de Heere wat Hij je vandaag wil leren.

 » Heb je om wat voor reden dan ook het gebed verwaarloosd? Belijd dit 
aan God en vraag Hem om je aan Zijn waarheid te herinneren.

 » Welke specifieke verzoeken richt   je tot God voor jezelf, de kerk en de 
wereld? Vraag God, terwijl je voor deze bidt, om je te helpen in Hem te 
verblijven.

Nota van de redacteur: de toewijding van vandaag is overgenomen van:

TrueWoman.com blog post.https://www.reviveourhearts.com/true-woman/
blog/abiding-vine-vital-connection/

Ava Pennington is een schrijfster, spreekster en Bijbellerares. Ze heeft verschillende 
boeken en artikelen geschreven voor Focus on the Family’s Clubhouse en 
Christianity Today’s Christian Woman. 

DAG 14   AVA PENNINGTON



DAG 15   MICAYLA BRICKNER

SCHREEUW DOOR JE TRANEN HEEN
Laat de tranen komen wanneer je Hem zoekt.

Hun hart schreeuwde het uit tot de Heere: 

Muur van de dochter van Sion,

laat tranen als een beek naar beneden stromen,

dag en nacht!

Gun uzelf geen rust,

laat uw oogappel niet stilstaan!

Sta op, weeklaag in de nacht, 

vanaf de eerste nachtwake!

Stort uw hart uit als water

voor het aangezicht van de Heere!

Hef tot Hem uw handen op,

vanwege het leven van uw kleine kinderen,

die van honger versmachten

op de hoeken van alle straten.

-Klaagliederen 2:18-19

Het gezegde luidt: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden.” Misschien 
geldt dat ook voor tranen. Als we meer woorden hebben dan wij kunnen 
uitdrukken of als we de woorden niet kunnen vinden om te spreken, zijn tranen 
een krachtige uitdrukking. Door onze tranen kunnen we op een unieke manier 
tot God roepen.



In Klaagliederen 2:18-19 roept Gods volk letterlijk tot Hem. Hun wanhopige 
gebeden wekten hen in de nacht. Ze stortten hun hart voor de Heer uit met de 
kracht en de intensiteit van een waterval. Hun handen waren opgeheven. Hun 
wangen waren nat van de tranen.

Roep jij het uit met dit soort passie? Het is een prachtig beeld van overgave en 
smeken bij God. Hoewel we ons kunnen verzetten tegen tranen omdat we ons 
schamen om te huilen, zijn tranen een geschenk dat onze passie onthult. Ze 
weerspiegelen ons hart op een kwetsbare manier als we van ganser harte tot 
God roepen. Hij wil dat we met alles tot Hem komen, dat we ons hart voor Hem 
uitstorten, want “God is een toevluchtsoord voor ons” (Ps. 62:8).

Laat de tranen komen als je hem zoekt. Stort je hart uit; roep naar Hem uit 
met elk deel van je wezen.

GEBED

Heer, u heeft mijn wankelen geteld en bijgehouden; U stopt mijn tranen in uw 
fles. Staan ze niet in uw boek?” (Ps. 56:8). U ziet elke traan die ik huil en u 
beschouwt het als iets kostbaars. Of ik nu schreeuw van dankbaarheid, verdriet 
of wanhoop, bedankt dat u me tranen hebt gegeven als een manier om met u 
te communiceren.

GEBEDSPUNTEN
 » Waarvoor ben je zo gepassioneerd dat de tranen komen? Breng je 

zorgen en gedachten naar God. “Laat je hart overvloeien.”

 » Geef aan God toe dat je het nodig hebt. Kom naar Hem toe en vraag Zijn 
hulp om Hem ijverig te zoeken. 

WEGGEVERTJE:

Om je te helpen deze maand in het gebed te blijven volharden, geven we vijf 
exemplaren van ‘Brokenness’ van Nancy DeMoss Wolgemuth weg, samen met 
een ‘Brokenness boekenlegger’ om je eraan te herinneren hoe het eruit ziet om 
gebroken voor de Heer te leven. 

Beantwoord de volgende vraag binnen achtenveertig uur om kans te maken op 
een prijs!

Vraag: Hoe heeft God deze uitdaging gebruikt om je behoefte aan een extra 
portie van Zijn Geest te openbaren?

Micayla Brickner is een schrijfster bij de staf van Revive Our Hearts. Ze is 
gefascineerd door zonsopgangen en houdt van donuts en koffie. Ze heeft een 
passie voor het vinden van vreugde in alledaagse momenten. 

DAG 15   MICAYLA BRICKNER



DAG 16  LESLIE BENNETT

KERK, SCHREEUW HET UIT!
De kerk heeft een machtig wapen- gebed

Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd 
voortdurend voor hem tot God gebeden. 

-Handelingen 12:5

De apostel Petrus was zo goed als dood. 

 In Handelingen 12 rouwt de kerk nog steeds om de executie van Jacobus door 
koning Herodes, terwijl Petrus als volgende in de rij in de gevangenis zit om 
door het zwaard om te komen. Een extra veiligheidseenheid werd aangewezen 
om ervoor te zorgen dat Petrus niet kon ontsnappen zoals hij ooit eerder had 
gedaan (Handelingen 5:19-24).

De Kerk voelde zich zeker machteloos om het onvermijdelijke tegen te houden. 
Hun enige hoop om Petrus te redden rustte in de handen van een andere 
koning - Jezus, die hen Zijn Geest had gegeven en hen de kracht van het gebed 
had geleerd. In werkelijkheid bezaten ze een machtiger wapen dan die van de 
vier eenheden soldaten van Herodes: 

‘…maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.’  

(Handelingen 12,5)

Terwijl ze vurig voor zijn vrijlating baden, werd Petrus op bovennatuurlijke wijze 
door een engel gered en vlak voor het begin van de dag van de executie uit de 
gevangenis geleid. Toen Petrus voor Maria’s deur verscheen, waren de in gebed 
geknielde broeders en zusters binnen in totale shock!

God is niet veranderd. De God die een engel stuurde om Petrus te bevrijden 
van de dood is dezelfde God die de kerk vandaag de dag kan bevrijden. Is 
het mogelijk dat we het verbazingwekkende werk van God niet zien zoals de 
vroege Kerk deed, omdat we onze gebedsposten hebben verlaten? Misschien is 
het enige dat veranderd is, dat de kerk geen prioriteit geeft aan het gebed. 

Onze huidige omstandigheden zien er somber uit. Is er iets wat de Kerk 



vandaag de dag kan doen om het tij van het kwaad, de haat, de ziektes en de 
verdeeldheid te veranderen? Ja! Het antwoord is, God aanroepen met behulp 
van het krachtige wapen van verenigd, vurig en ernstig gebed.

Moge de Kerk opnieuw haar gezag in het gebed ontdekken en zich verbazen 
over wat God zal doen!

GEBED

Bid in een moedig geloof voor geestelijk ontwaken en opwekking in de Kerk 
“tot Hem die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, 
overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is” (Ef. 3:20-21). Geef God dank 
en vraag Hem om zijn Zoon te verheerlijken in alle generaties, voor eeuwig en 
altijd. Amen.

GEBEDSPUNTEN
 » Zoek een gebedsgroep om aan mee te doen in de kerk en begin serieus 

te bidden voor Gods koninkrijk, zoals de kerk in Jeruzalem. Roep om 
meer gebedshelden die in de bres zullen staan (Ezech. 22,30) en de kerk 
in vuur en vlam zetten voor zijn glorie door middel van gebed. Als er 
geen groep is om je bij aan te sluiten, vraag God dan om je te laten zien 
wie je moet uitnodigen, en begin er een. 

 » Vraag de Vader om je te gebruiken om een gebedsbeweging in je kerk, 
huis en gemeenschap aan te wakkeren totdat Christus zijn rechtmatige 
plaats op de troon van elk hart inneemt.

Leslie Bennett is de directeur van de initiatieven van het vrouwenpastoraat voor 
Revive Our Hearts. Ze helpt veel leiders trouw te dienen met vreugde via de Leader 
Connection blog en Leader Facebook pagina.

DAG 16  LESLIE BENNETT



DAG 17   ERIN DAVIS

ROEP HET UIT EN BELIJD
Bidden en belijden gaan perfect samen

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een 
krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

-Jakobus 5:16

In de brief van Jakobus vinden we een aantal bijzondere combinaties terug:

 » Belijdenis en gebed

 » Genezing en kracht

 » Gezamenlijk en persoonlijk

Vanuit menselijk perspectief passen deze combinaties niet bij elkaar. 

Belijdenis betekent het toegeven van zonden, en zonden zorgen altijd voor een 
scheiding. Gebed vereist intimiteit - een ononderbroken verbinding met onze 
Redder. Het lijkt erop dat deze twee niet samen horen, maar tegenover elkaar 
staan. 

De nood aan genezing impliceert een zwakheid, want alleen wie ziek is heeft 
een Geneesheer nodig. En toch verbindt Jakobus de belofte van genezing met 
de boodschap van een krachtig gebed.

Jakobus heeft het zowel over gezamenlijk gebed als over het persoonlijke 
gebed van een gelovige. We hebben vaak de neiging om te denken dat het 
alles of niets is in het leven. Heeft ons gebed meer kracht als we het alleen 
uitroepen of samen met anderen? Het antwoord is ja en ja. 

Het uitroepen tot de Heere is geen wiskundige formule. We kunnen niet A en 
B samenvoegen en altijd C als uitkomst hebben. Toch zijn er factoren waarop 
we kunnen vertrouwen, ook als het onwaarschijnlijk lijkt dat ze voor een 
oplossing zorgen. Ze zijn:

 » Belijdenis van zonden, het naderen tot de Heere met een nederige en 
verbroken geest



 » Onze nood bekendmaken en genezing vragen

 » Bidden voor anderen

 » Ons gebed onderbouwen met een rechtvaardig leven

We hebben al de helft van de maand samen gebeden. We hebben onze 
nood om God aan het werk te zien,- bekendgemaakt, maar zijn we de 
zondebelijdenis vergeten? Hebben we de Heere gevraagd om ons hart te 
onderzoeken en elk terrein van zonde of rebellie, die Hij aan het licht bracht, 
beleden? 

Nu is het moment. Gebed en belijdenis blijken uiteindelijk toch niet zo’n 
vreemde combinatie. Ze zijn de volmaakte samenvoeging van onze zwakheid 
en Gods kracht.

GEBED
Wees mij genadig, o God,

overeenkomstig Uw goedertierenheid,

delg mijn overtreding uit

overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.

Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,

reinig mij van mijn zonde.

(Psalm 51: 3-4)

GEBEDSPUNTEN
 » Bid dat God alle terreinen van zonde in je leven en je hart aan het licht 

brengt.

 » Erken dat het zonden zijn en dat ze niet thuishoren in je leven.

 » Vraag God om vergeving en om kracht van de Heilige Geest om je af te 
keren van zonden. 

Erin Davis is een schrijfster, blogster en spreekster die ervan houdt dat vrouwen 
van alle leeftijden zich verdiepen in Gods Woord. Ze werkt bij Revive Our Hearts als 
content manager.

DAG 17   ERIN DAVIS



DAG 18   LAURA ELLIOTT

REFLECTEREN EN REAGEREN
Reflecteer

Een nieuwe week, een nieuwe zondag, een nieuwe kans om na te denken 
over Gods goedheid tijdens deze uitdaging. Terwijl we de overdenkingen, de 
gebeden en de gebedspunten van deze week doornemen, kunnen we er zeker 
van zijn dat de echo van onze gebeden weerklinkt in de hemelse troonzaal. 

Misschien heb je deze week duidelijke antwoorden ontvangen op je gebeden 
- een familielid van je kerk die zich heeft bekeerd of dat de Geest duidelijk 
heeft gewerkt in je kerk. Maar dit is niet altijd het geval. Hoewel God onze 
kreten hoort en ernaar handelt, kunnen we er niet altijd zeker van zijn hoe onze 
gebeden de dingen zullen veranderen.

Hoewel we niet zeker weten wat onze gebeden zullen uitwerken; kunnen we 
wel zeker weten wie onze gebeden veranderen: onze gebeden veranderen 
namelijk onszelf.

Ben je deze week in een “storm” beland en heb je tot God geroepen in plaats 
van te proberen het op eigen kracht voor elkaar te krijgen? Je bent veranderd.

Heb je deze week speciaal met je kinderen of je kleinkinderen gebeden? Je 
bent veranderd. 

Heb je volhard om op God gericht te blijven als het lijkt dat Hij niet luistert? 
Heb je met tranen geroepen? Voor je kerk? In belijdenis? Je bent veranderd.

Misschien vind je deze uitdaging niet “leuk”, maar is het niet een genoegen 
geweest om steeds weer samen tot de Vader te naderen in gebed? En is je 
verlangen om Hem iedere dag aan te roepen, niet alleen maar versterkt?

Psalm 37:4 zegt dat als we vreugde scheppen in de Heere, Hij ons de 
verlangens van ons hart zal geven. Deze belofte is geen verlanglijstje of een 
droom, maar een zeer actuele werkelijkheid. Wordt Jezus elke dag meer en 
meer het verlangen van je hart?

Gefeliciteerd, jij bent veranderd!



REAGEER

Vader, Uw woord zegt ons dat U altijd werkt voor ons goed en voor Uw glorie. 
We belijden nu dat als we niet alle manieren zien waarop onze gebeden 
worden verhoord, we terugdeinzen. We raken ontmoedigd. We beginnen te 
twijfelen of U wel luistert.

Maar dank U, O Heere, dat U werkt in het verborgene en mijn hart verandert. 
Het is een bewijs van Uw goedheid en Uw liefde. Amen. 

Laura Elliott heeft een passie voor het aanmoedigen van vrouwen om de God van 
de Bijbel te zoeken in elke fase van het leven. Laura werkt bij Revive Our Hearts als 
hoofdredactrice.

DAG 18   LAURA ELLIOTT



DAG 19   MARY KASSIAN

ROEP HET UIT EN ZOEK ZIJN AANGEZICHT
Het is tijd om een andere vraag te stellen

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden.

- Matthëus 5:6

De Heere wil dat we naar Hem toe komen om Hem te vertellen wat we nodig 
hebben. Maar wat belangrijker is, is dat we naar Hem toe gaan om dicht bij 
Hem te zijn, om te rusten in Zijn aanwezigheid.

Het is gemakkelijk om verwikkeld te raken in hetgeen vlak voor ons ligt. Onze 
verlangens, taken, gezondheid, prioriteiten, meningen van anderen, en zo veel 
meer, vragen steeds onze aandacht. Hoe vechten we tegen deze afleidingen en 
zoeken we, boven alles, Gods aangezicht?

Misschien moeten we met een andere vraag beginnen: Waar is je dorst? 
Wanneer we dorsten naar wat de wereld te bieden heeft, zullen we nooit 
bevredigd worden. Onze focus ligt dan vooral op ons eigen welzijn, genoegens, 
en to-do lijsten en we raken verzeild in het zoeken naar wat God voor ons kan 
doen. Verandering komt pas wanneer we dorsten naar God zelf. Jezus zegt: 
“Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden..” – Mat. 5:6

Wanneer een verlangen naar Zijn gerechtigheid onze harten binnendringt, 
wegen onze zorgen en verlangens niet meer op tegen het gewicht dat ze ooit 
hadden. Het zoeken naar Zijn aangezicht verandert de waarop manier we naar 
omstandigheden, materiële bezittingen en relaties kijken, omdat we niet langer 
op deze dingen vertrouwen om ons te vullen. Jezus zei dat we verzadigd 
zullen zijn als we hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid. Hij is alles wat 
we nodig hebben.

Moge de Heere ieder van ons een hart geven om Hem te zoeken, om Hem te 
kennen en om Zijn gerechtigheid te proeven. Als we tot Hem naderen, zal Hij 
onze dorst lessen.



Nota van de redactie: De overdenking van vandaag is overgenomen van het 
gebed van Mary Kassian voor True Woman ‘16. Luister hier: http://truewoman.
s3.amazonaws.com/assets/audio/SHTPC/SHTPC-121004.mp3

GEBED
Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep;

wees mij genadig en antwoord mij.

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:

Zoek Mijn aangezicht.

Ik zoek Uw aangezicht, HEERE,

Verberg Uw aangezicht niet voor mij.

Wijs Uw dienaar niet af in toorn,

U bent mijn hulp geweest;

Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,

O God van mijn heil. (Psalm 27:7-9)

GEBEDSPUNTEN
 » Vraag de Heere om je te helpen Zijn aangezicht boven alles te zoeken

 » Bid voor discipline om de afleidingen van je dag weg te schuiven en voor 
een diep verlangen naar Zijn gerechtigheid.

 » Als je God vraagt om dit veranderende werk in je hart, bid dan voor 
degenen die zich bij deze uitdaging aansluiten, dat ze mogen hongeren 
en dorsten naar gerechtigheid in hun harten.

Mary Kassian is een bekroonde schrijfster, een internationaal bekende spreekster. 
Ze is dikwijls te gast bij Revive Our Hearts. Ze heeft meer dan een dozijn boeken en 
bijbelstudies geschreven.   

DAG 19   MARY KASSIAN



DAG 20   BILL ELLIFF EN DAN JARVIS0

SMEEKGEBEDEN VOOR 
ONZE VOORGANGERS
HEERE, zet de preekstoelen in vuur en vlam

Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij zich verblijden; u die God zoekt, uw 
hart zal leven.

-Psalm 69:33

Denk aan je voorgangers. Denk aan voorgangers in het hele land en over de 
hele wereld die God geroepen heeft om herders te zijn. Deze mannen leiden 
ons, ze onderwijzen en hebben lief. Ze lossen problemen op waarmee onze 
kerken te maken hebben, waaronder veel zaken waar wij zelf geen zicht op 
hebben. In deze tijd en omgeving is het moeilijk om een voorganger te zijn. 
Velen raken ontmoedigd. Ze staan onder druk, zowel binnen als buiten de 
gemeente. Gebed is één van de belangrijkste manieren waarop je hen kan 
helpen. 

Je kan naast hen staan door te bidden voor hun families en de bescherming 
van de Heere. Bid dat ze blijven volharden en gerechtigheid en waarheid 
zullen prediken. Bid voor vrijmoedigheid als ze waarheden uit Gods Woord 
onderwijzen. Bid dat God een opwekking zal geven.

Als we God zoeken, zal ons hart leven (Ps. 69:33). We moeten bidden dat de 
opwekking begint in de harten van onze voorgangers. Als God herleving geeft 
bij onze leiders, zal er een geestelijke opwekking uit voortvloeien die onze 
gemeenschappen en iedereen in de kerk zal raken. 

De Heere is bij machte om de preekstoel in vuur en vlam te zetten met Zijn 
heerlijkheid en een machtig werk te doen in en door onze voorgangers. Wij 
kunnen deel uitmaken van het werk waar God hen toe roept door hen te dienen 
in plaats van te bekritiseren, door geduldig te zijn als ze ons leiden en door hen 
op te dragen in gebed, zodat ze worden bekrachtigd met een visie voor het 
Koninkrijk van God. 



Jouw gebeden voor je voorgangers en voor voorgangers wereldwijd, doen 
ertoe. 

Nota van de redactie: deze overdenking werd in aangepaste versie 
overgenomen vanuit deze gebeden:

http://truewoman.s3.amazonaws.com/assets/audio/SHTPC/SHTPC-121007.mp3 en 
http://truewoman.s3.amazonaws.com/assets/audio/SHTPC/SHTPC-121014.mp3

GEBED

Heere, ik dank U voor de voorgangers die U hebt aangesteld als herders 
over Uw kudde. Ik bid dat ze gesterkt  zullen worden in U en dat U hen zult 
bekleden met Uw wapenrusting om stand te kunnen houden tegen de listige 
verleidingen van de duivel

(Ef. 6:10-11). Wek hun harten op voor Uw glorie en geef een opwekking in hun 
huizen, wijken en gemeentes.

GEBEDSPUNTEN
 » Bid dat voorgangers gerechtigheid en waarheid zullen prediken en dat 

deze boodschap in hun eigen leven zichtbaar mag zijn.

 » Vraag de Heere om een geestelijke herleving in je gemeente, die begint 
bij je voorganger.

 » Bid dat God mannen en vrouwen opwekt om naast hun voorgangers te 
staan door voor hen te bidden, hen te bekrachtigen en te bemoedigen. 

 

Bill Elliff verlangt ernaar om een echte herleving mee te maken in de kerk. Hij is 
een voorganger in Arkansas. Hij spreekt dikwijls op conferenties en is een schrijver 
en een raadgever in kerken.

Dan Jarvis behoort tot het leidersteam van Life Action Ministries en is bijbelleraar 
in Michigan. Hij is eveneens de managing editor van Revive Magazine en de 
schrijver van Commissioned.

DAG 20   BILL ELLIFF EN DAN JARVIS0



DAG 21   JANET PARSHAL

ROEP TOT GOD VOOR DE LEIDERS
Een oproep om te bidden voor degenen die de leiding hebben

Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en 
dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen 
die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle 
godsvrucht en waardigheid.

- 1  Timotheüs 2:1-2

In 1 Timotheüs wordt ons verteld iets heel belangrijks te doen: te bidden voor 
de leiders van ons land.

In deze verzen hebben we het voorrecht Paulus’ les aan Timotheüs te lezen. 
Net zoals Paulus hem vertelde om te bidden voor degenen die autoriteit 
hebben, moeten wij hetzelfde doen. Moeten we alleen bidden wanneer we 
waardering hebben voor de manier waarop ze regeren, wanneer we hun 
politieke opvattingen waarderen, of wanneer we het eens zijn met hun 
politieke partij? Neen, God zegt ons gewoon dat we moeten bidden.

Het nut en resultaat van dit bidden voor de autoriteiten is dat we een vredig, 
godvruchtig en rustig leven kunnen leiden. We moeten onze eigen partijdigheid 
en vooroordelen opzij zetten om te bidden voor degenen die God de autoriteit 
heeft gegeven, hen te zien zoals God hen ziet. Hij doet koningen opstaan en 
vorsten neerhalen. Geen van de mensen die vandaag in onze regering dienen, 
komen als een verrassing voor de Heere. Hij zit nog steeds op de troon, hoe 
onze regering er ook uitziet.

Of we nu waardering hebben voor de manier waarop onze aardse autoriteiten 
regeren of niet, we moeten voor hen bidden. Moge de Heere ons op dit 
gebied overtuigen, onze visie verruimen, ons perspectief verrijken en ons hart 
verkwikken om te bidden voor gezagsdragers.

Nota van de redactie: Deze overdenking is overgenomen uit volgend gebed: 
http://truewoman.s3.amazonaws.com/assets/audio/SHTPC/SHTPC-121011.mp3



GEBED

Heere, U verandert de tijden en seizoenen. U zet koningen af en stelt koningen 
aan (Dan. 2:21). Ik bid om wijsheid voor degenen die aan de macht zijn. Ik bid 
voor hun redding, want U verlangt ‘dat alle mensen zalig worden en tot de 
kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2:4). Mogen ze een licht worden zodat 
anderen U kunnen zien.

GEBEDSPUNTEN
 » Bid voor uw gekozen functionarissen: voor hun redding, voor wijsheid bij 

hun beslissingen, om de waarheid te spreken, en voor hun gezinnen.

 » Vraag de Heere of Hij je aanspoort om op een specifieke manier te 
bidden voor de besturende autoriteiten in je leven.

 » Of je het nu eens of oneens bent met de beslissingen van de 
gezagsdragers, vraag God om je een hart te geven om hen te zien zoals 
Hij dat doet en om een verlangen om voor hen te bidden.

Janet Parshall is de presentatrice van In the Market en de schrijfster van 
verschillende boeken. Ze is één van de meest gerespecteerde stemmen op de 
christelijke praatradio geworden en heeft vele onderscheidingen ontvangen voor 
haar werk.

DAG 21   JANET PARSHAL



DAG 22   ERIN DAVIS

ROEP HET UIT VOOR DE VERKIEZINGEN
Vraag naar welvaart voor je land

Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid 
ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben.   

- Jeremia 29:7  

Zouden we niet allemaal willen dat er iemand deze slogan propagandeert: “Ik 
ken de gedachten die Ik over U koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten 
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven.”  

Onze welvaart. . .  

De afwezigheid van het kwaad... .

Een mooie toekomst vol hoop. . .

Dat is nu eens iets waar ik achter kan staan! En toch, als we kijken naar 
de context van deze verzen, zien we dat ze werden gesproken in een 
tijd van politieke onrust. Gods volk was gevangen genomen tijdens een 
onderdrukkende en slechte leider. Hun vrijheden waren hen volledig ontnomen. 
Ze werden gedwongen te leven in een nieuwe en vreemde stad. Het was aan de 
ballingen dat God die mooie beloften deed na het geven van deze instructies: 
“Zoek vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid 
ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben.” (v. 7).

Nu de verkiezingen naderen, moeten we eraan herinnerd worden dat dit 
niet onze stad is. Als volgelingen van Christus kunnen wij in dit land alleen 
maar ballingen en vreemdelingen zijn. Onze ultieme hoop is in het Nieuwe 
Jeruzalem, waarvan de Bouwer en Ontwerper God is (Hebreeën 11:9).

Hoewel ons geestelijk welzijn verzekerd is, is ons menselijk welzijn niet 
gewaarborgd. Onze missie is dezelfde als die van de Babylonische ballingen: 
we moeten bidden voor onze steden, onze natie, onze wereld.



Houd dit perspectief in gedachten terwijl je bidt: God heeft ons een toekomst 
beloofd die nooit kan worden beschaamd, niet door één verkiezing of door 
duizend. Onze toekomst met Hem is veilig. Maar God heeft aandacht voor de 
noden van Zijn kinderen, zelfs als we in ballingschap leven op deze plek die niet 
onze thuis is. Laten we in deze, en in elke verkiezing, tot Hem roepen voor ons 
welzijn.

GEBED

Heere, breng herstel en genezing in onze landen. Geef ons vrede. Herstel onze 
bezittingen en bouw ons weer op, op de vaste rots van Uw waarheid. Reinig 
ons van alles wat wij tegen U hebben misdaan en vergeef ons al onze zonden. 
Maak dat Amerika en Europa landen worden van vreugde, lof en glorie voor alle 
volken op aarde die horen over het goede dat U voor ons hebt gedaan. Amen. 

(Overgenomen uit Jeremia 33:6-9).

GEBEDSPUNTEN
 » Bid tot God om leiders aan te stellen die Hem volgen en Zijn Woord 

gehoorzamen.

 » Bid tot God om politieke onrust te gebruiken als een stimulans voor een 
wereldwijde herleving onder regeringsleiders.

 » Bid voor Amerika en Europa om een christelijk volk te worden en voor 
onze burgers om verenigd te zijn door geloof in Jezus en toewijding aan 
Zijn Woord.

Erin Davis is een schrijfster, blogster en spreekster die er van houdt dat vrouwen 
van alle leeftijden zich verdiepen in Gods Woord. Ze werkt bij Revive Our Hearts als 
content manager.
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DAG 23  LAURA ELLIOTT

ROEP HET UIT TERWIJL JE WACHT
Laat ons smeekgebeden doen tijdens het wachten

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. 
Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

-Exodus 23:25

Zou het niet fijn zijn als er een “op dit ogenblik” aan het einde van elke belofte 
in Gods Woord zou staan? Als we een vers als Exodus 23:25 zouden kunnen 
lezen en zeggen: “Ik zal God nu dienen, Hij zal mijn brood en water nu zegenen, 
en Hij zal ziekte van mij wegnemen op dit moment”. 

Als dat het geval zou zijn, zou COVID-19 nu verdwenen zijn (in ieder geval uit 
het leven van degenen die op Hem vertrouwen). Als kinderen van God weten 
we dat als het gaat over veel van Zijn beloften, zelfs die welke direct op ons 
van toepassing zijn, we in spanning leven van “al, maar nog niet”. Zijn beloften 
zijn zo goed als vervuld. Daar kun je van op aan. Maar kun je zien hoe ze tot 
stand zijn gekomen? Niet noodzakelijkerwijs. Nog niet. 

Maar wat kunnen we doen terwijl we wachten? Onze wandel is een deel van 
ons en twee delen van God. Hij is de Enige die ons kan zegenen. Hij is de Enige 
die ons kan ondersteunen. En Hij is de Enige die ziekte (fysiek en geestelijk) 
uit ons land kan wegnemen. 

Geloofsgenoot, het is onze taak om Hem steeds meer te dienen terwijl we 
wachten op de uiteindelijke vervulling van Zijn beloften. En de manier waarop 
we dat doen is door Hem van harte lief te hebben, Hem om genade te smeken 
voor onze buren, en hen de reden te vertellen van onze hoop dat op een dag 
het “nog niet” voor onze ogen zichtbaar zal worden. 

GEBED

Sterk me om te bidden met de overtuiging

dat wat ik ook ontvang Uw geschenk is,



zodat ik kan bidden totdat het gebed wordt verhoord;

Leer me te geloven dat alle vormen van genade tot stand komen

door vele gebeden

dat wanneer het geloof begint, het onvolmaakt is en moet groeien,

net zoals de grond steeds verder en verder barst totdat het gaat regenen.

Zo zal ik Uw wil afwachten, bidden dat het wordt gedaan

en door Uw genade volledig gehoorzaam worden. 

-Valley of Vision 1

GEBEDSPUNTEN
 » Bid dat de Heere je een hart geeft om Hem in deze dagen te dienen, niet 

alleen een verlangen om te dienen, maar ook een nood. 

 » Schreeuw om Gods genade om als plasregen op je huis, je kerk, je buurt 
en je land neer te vallen. 

 » Bid dat het virus vernietigd zal worden, dat levens gered zullen worden, 
en dat als gevolg van deze moeilijke tijden Gods kerk gelouterd zal 
worden en velen tot bekering en geloof zullen komen.

Laura Elliott heeft een passie voor het bemoedigen van vrouwen om de God van 
de Bijbel te zoeken in elke fase van hun leven. Laura werkt bij Revive Our Hearts als 
hoofdredactrice.

 “The Divine Will,” The Valley of Vision (Banner of Truth), op September 9, 2020, 
https://banneroftruth.org/us/devotional/the-divine-will/.
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DAG 24   KELLY NEEDHAM

ROEP HET UIT EN LUISTER DAARNA
Laat het stil worden

Zeker, mijn ziel is stil voor God,

van Hem is mijn heil.

Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,

mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,

want van Hem is mijn verwachting.

-Psalm 62:1-2, 6

Nadat je een avond bij een vriend thuis hebt doorgebracht, ben je je GSM kwijt. 
Je herinnert je dat je hem op trilstand hebt gezet, en nu leen je de telefoon 
van een vriend om je eigen nummer te bellen. Je roept tegen iedereen: “Stilte!” 
Want hoe zou je anders het laag vibrerende geluid kunnen horen? Omdat 
onze telefoons belangrijk zijn voor ons, zullen we er alles aan doen om deze te 
“horen”  wanneer we ze verloren zijn.

Is God belangrijk genoeg voor ons dat we alles zullen doen om naar Hem te 
luisteren?

In Psalm 62 richt David zijn hoop op God in de vorm van stil en 
verwachtingsvol zwijgen. 

Waarom is stilte belangrijk bij het zoeken naar God? 

Stilte is het ophouden met spreken, het uitschakelen van activiteit. Net als het 
stil maken in een kamer om een trillende telefoon te horen, moeten we af en 
toe ons leven tot rust brengen om God te horen door Zijn Woord.

Stilte creëren houdt in dat je weet wat het meeste lawaai maakt in je leven. 
Voor sommigen moet regelmatig de telefoon worden uitgeschakeld. Voor 



anderen is het om niet zo veel vergaderingen in te plannen. Het is niet altijd 
mogelijk om alle geluiden uit te schakelen, maar er is meestal wel iets dat we 
kunnen doen om regelmatig een atmosfeer te creëren zodat we stil kunnen 
worden voor God.

Het doel is om het aangezicht van God te zoeken zoals Psalm 27:8 beschrijft:

Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt:

Zoek mijn aangezicht.

Ik zoek Uw aangezicht, HEERE

Is je gebedsleven alleen maar praten en niet luisteren? Als dat het geval is, is 
het de moeite waard om je af te vragen of je Hem echt wil kennen.

GEBED

Laat de tekst van dit nummer gebaseerd op Psalm 130 vandaag je hartenkreet 
zijn: 
Uit de diepten roep ik tot U 

Op de donkerste plaatsen zal ik roepen

Neig Uw oor opnieuw naar mij

En hoor mijn roep om genade,

Heer op U zal ik wachten

Ik zal op U wachten

Ik zal op Uw woord vertrouwen

Ik zal op U wachten

Ik wacht zeker op U

Tot mijn ziel verzadigd is.

Bron: ©2018 Getty Music Publishing (BMI) / Jordan Kauflin Music (BMI) / Matthew Merker Music (BMI) / Getty Music 
Hymns and Songs (ASCAP) / Townend Songs (PRS) / Adm. by MusicServices.org in the US and Canada and by www.
songsolutions.org elsewhere in the World)

GEBEDSPUNTEN
 » Bid dat de Heere je zal helpen om het lawaai in je leven het zwijgen op 

te leggen door hindernissen te verwijderen die je ervan weerhouden om 
stil te zijn met Hem.

 » Bid dat de stilte die je vandaag ervaart, waarin je hart het naar Hem 
uitroept, je alleen maar dorstiger zal maken naar kostbare momenten, 
luisterend naar Zijn stem als je in Zijn Woord leest.

Kelly Needham levert regelmatig bijdragen aan de True Woman-blog en is de 
schrijfster van Friendish. Ze heeft in twee verschillende kerken gewerkt, in de jeugd, 
de universiteit en vrouwenbediening.
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REFLECTEREN EN REAGEREN

REFLECTEER

Zondag. Rustdag. Stilte. 

Verlang je er niet naar? Kunnen we een rustdag nemen van de drukte van het 
leven, van de nieuwsberichten, zelfs van ons roepen in onze smeekgebeden? 

Het antwoord, vrienden, is ja. Toen God de rustdag instelde, was dat niet alleen 
om Adam en Eva een pauze te geven van hun werk. Hij gaf de kinderen van 
Israël de sabbat als een ritmische herinnering dat ze volledig afhankelijk waren 
van Hem. 

Werk, werk, werk, werk, werk, wees van Mij afhankelijk. 

Werk, werk, werk, werk, werk, wees van Mij afhankelijk.

Is het mogelijk dat je in dit ritme van roepen tot God bent gaan denken dat 
het lot van de wereld op je schouders rust? Ben je zo overtuigd geraakt van de 
kracht van je tranen dat je bang bent voor de afloop als ze zouden stoppen? 

Hier is wat goed nieuws: de rustdag is ook voor jou. 

Roep het uit, roep het uit, roep het uit, roep het uit, vertrouw op Mij.

Terwijl wij rusten, “troont de HEERE boven de watervloed, ja, de HEERE troont 
als Koning voor eeuwig.” (Ps. 29:10). Hij loopt zich niet af te vragen wanneer je 
weer verder gaat. Vandaag vraagt Hij alleen maar dat je van Hem afhankelijk 
bent. 

REAGEER

Neem rustig de tijd terwijl je nadenkt over de tekst van dit liedje:

https://www.youtube.com/watch?v=AgThST2lvcI

Laat mijn hart stil zijn - Door Heather Schopf
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HEERE, laat mijn hart stil zijn, beveel mijn gedachten stil te worden.

En mijn aandacht te vestigen op Uw wil.

Van alle duizend stemmen die schreeuwen in mijn oor,

Laat het Uw stem zijn, de stem die ik kan horen.

HEERE, laat mijn hart stil zijn, laat alle afleiding stoppen;

Maak ruimte in mijn hart voor perfecte vrede.

Wanneer dingen van dit aardse leven mijn hart hebben gevuld met rumoer,

Dan, HEERE, moet ik naar Uw stem luisteren.

HEERE, laat mijn hart stil worden en bereid zijn om te luisteren naar

Eeuwige woorden van waarheid die U hebt verordend;

En leer mij om in stilte te bidden.

Ongehaast, laat me U daar vaak ontmoeten.

Oh, laat mijn hart stil zijn; mijn rusteloos hart zich onderwerpen.

Laat al mijn verwachtingen van U komen.

En help me dagelijks om stil te worden

Zodat Uw stem mijn gedachten kan vullen.

Laura Elliott moedigt vrouwen aan om de God van de Bijbel te kennen in elke 
levensfase. Laura werkt bij Revive Our Hearts als hoofdredactrice.
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LAAT DE KLAAGVROUWEN
SMEEKGEBEDEN DOEN
Het is een dringende uitnodiging

Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Let op en roep de klaagvrouwen, dat ze komen, 

stuur boden naar de kundige vrouwen, 

dat zij komen, 

en laten zij zich haasten 

en over ons een rouwklacht aanheffen, 

zodat de tranen uit onze ogen naar beneden stromen,

en onze oogleden van water vloeien. 

-Jeremia 9:17-19

Gods roep aan Jeremia, trekt zeker mijn aandacht: “Roep de klaagvrouwen, 
dat ze komen.” 

De profeet bevond zich midden in een pijnlijke situatie. De leiders van Juda 
hadden niets geleerd van de vernietiging in Israël, en God zei tegen hem 
om op zoek te gaan naar kundige klaagvrouwen,  om hen aan te sporen te 
komen en het uit te schreeuwen,  zodat de stad Jeruzalem ook zou worden 
aangemoedigd om voor zichzelf te huilen. Ze moesten het uitschreeuwen 
omdat hun stad was vernietigd.

Hoor dan het woord van de Heere, vrouwen, 

Laat uw oor het woord uit Zijn mond vernemen. 

Leer uw dochters een rouwklacht, 

elke vrouw haar vriendin een klaaglied. (Jer. 9:20)
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Deze vrouwen moesten niet alleen huilen, maar ook hun dochters leren 
huilen - huilen om hun stad. De dood was overal om hen heen. Vernietiging. 
Verwoesting. Troosteloosheid. Vers 22 schetst een heel levendig beeld: ze 
konden niet eens alle lichamen begraven. Klinkt dit bekend? Merk je enige 
gelijkenis op met wat sommige gebieden in deze dagen hebben meegemaakt?

Schreeuw het uit! is een oproep aan de klaagvrouwen. Het is een dringende 
uitnodiging om tot de Heere te komen met een berouwvol hart, gebukt onder 
de pijn van onze naties, en om God om genade te smeken.

God heeft ons met emoties geschapen zodat we kunnen meeleven met 
degenen die lijden. Laten we vandaag onze stemmen verzamelen en het 
uitschreeuwen. Laten we Degene die ons land kan genezen, vragen om 
genezing en vrijheid te brengen aan de vele gevangenen die dicht bij ons zijn 
en die redding nodig hebben. Laat de klaagvrouwen komen.

GEBED
HEERE, luister naar mijn gebed,

laat mijn hulpgeroep tot U komen.

Verberg Uw aangezicht niet voor mij;

neig Uw oor tot mij

op de dag van mijn benauwdheid;

op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig.

Maar U, HEERE, U blijft voor eeuwig,

de gedachtenis aan U van generatie op generatie.

U zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion,

want de tijd om haar genadig te zijn,

want de vastgestelde tijd is gekomen.

(Ps. 102: 1–3, 13–14)

GEBEDSPUNTEN
 » Bid dat vrouwen de moed hebben om het uit te roepen tot God.

 » Bid dat vrouwen hun kinderen leren treuren over zonde en het uit te 
roepen tot de Heere voor een opwekking.

Yamell de Jaramillo houdt van het Woord van God. Ze staat vast in haar 
overtuiging en leeft het christelijke leven met passie. Ze is momenteel de 
contentmanager en speciale projecten voor Aviva Nuestro Corazones.
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ROEP HET UIT IN HULPELOOSHEID
Erken onze diepe behoefte aan Hem

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

-Johannes 15:5

Enige tijd geleden, tijdens het lezen van het boek, Prayer, door de Noorse 
theoloog O. Hallesby, kreeg ik een nieuw begrip van waar het in de meeste van 
mijn gebeden aan ontbrak - de nederigheid om mijn totale hulpeloosheid te 
zien. Gebed is niet God inzetten voor mijn eigen doeleinden, noch een poging 
om iets te laten gebeuren. Het gebed tot God geeft mijn hulpeloze toestand 
toe en erkent mijn diepe, duidelijke behoefte aan Hem.

“Gebed en hulpeloosheid zijn onafscheidelijk’, schreef Hallesby. “Alleen zij die 
hulpeloos zijn, kunnen echt bidden.”

Ik begon het te begrijpen. Vanaf het moment dat ik mijn hulpeloosheid 
erkende, raakt de Heere actief betrokken bij het horen van mijn smeekgebed. 
Hij buigt zich neer om me te helpen.

“Onze hulpeloosheid is een voortdurend beroep doen op Zijn Vaderhart”, zegt 
Hallesby.

We kunnen ervaren dat onze hulpeloosheid overweldigend is, als een 
wervelstorm in ons leven. Maar in Gods ogen is onze hulpeloosheid zowel het 
fundament als de ondersteunende kracht van ons gebedsleven.

In werkelijkheid kunnen we maar één ding doen - de grote, soevereine God 
toestaan om medelijden met ons te hebben, van ons te houden en voor ons te 
zorgen. Jezus zei: “Zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 15:5). Waarom hebben 
zo velen van ons een leven lang nodig om dit te leren?

“Het gebed bestaat dus gewoon uit het dag in dag uit vertellen aan God op 
welke vlakken we ons hulpeloos voelen”, schrijft Hallesby.
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We vertellen God hoe machteloos we van nature zijn om anderen lief te 
hebben, om zijn beloften te geloven, om te hopen, om te dienen, om de 
geestelijke disciplines toe te passen, om te strijden tegen onze vleselijke 
verlangens, om te lijden. Deze erkenning van hulpeloosheid brengt ons in een 
positie om geholpen te worden.

“Zolang we ons bewust zijn van onze hulpeloosheid, zullen we niet overvallen 
worden door enige moeilijkheid, verontrust worden door enig leed of bang 
zijn voor enige hindernis”, zegt Hallesby. “We verwachten niets van onszelf en 
brengen daarom al onze moeilijkheden en obstakels bij God in het gebed.”

We zullen gewoon de deur openen en Jezus in onze hopeloze chaos laten 
binnenkomen. En in onze hulpeloosheid zullen we de kracht van God in en 
door ons zien werken.

GEBED
Wie heb ik behalve U in de hemel?

Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.

Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,

dan is God de rots van mijn hart

en voor eeuwig mijn deel.

Psalm 73:25-26 

GEBEDSPUNTEN
 » Belijd alle zwakheden aan de Heere. 

 » Dank Hem voor Zijn kracht voor elk van deze. 

 » Vraag Hem om je te helpen je ware staat te zien en smeekgebeden tot 
Hem te richten in nederigheid.

Dawn Wilson is de oprichtster en directrice van Heart Choices Today. Ze schrijft 
voor verschillende bladen en ze maakt deel uit van het team van Revive Our Hearts.

DAG 27   DAWN WILSON



SMEEK MET VERTROUWEN
Wat het ook mag zijn, Jezus weet het

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar 
zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de 
genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te 
worden op het juiste tijdstip.

-Hebreeën 4:15-16

Jezus weet het.

Dit zeg ik veel. Ik zeg dit vaak. Het is als een soort uitlaat die de angstige 
spanning uit mijn lichaam drijft. Een geruststelling dat ik met bewogenheid 
wordt gezien. Een hemels fluisteren dat ik niet alleen door dit dal van de dood 
ga. Een bewustwording dat Degene die iets aan mijn situatie kan veranderen, 
zich meer dan bewust is van elk detail, elke moeilijkheid. 

Jezus weet het. Hij ziet het. Hij houdt van ons.  Hij kijkt niet alleen toe hoe 
we verdriet doorstaan; Hij leeft mee met onze pijn omdat Zijn eigen hart 
verbrijzeld is. Hij helpt ons niet alleen om de verleiding te ontvluchten; Hij heeft 
de verleiding van de vijand zelf weerstaan. Hij luistert niet alleen naar onze 
kreten; Hij Zelf roept tot de Vader in onze plaats. 

Jezus, die volledig mens is en toch volledig God, begrijpt onze 
omstandigheden, onze emoties, onze verlangens, onze angsten en onze strijd 
op een dieper niveau dan wij ooit zouden kunnen begrijpen - en in plaats van 
ons op een afstand te houden, biedt Hij de meest kostbare uitnodiging aan: 
“Kom in mijn aanwezigheid.”  

Met vertrouwen de troon der genade naderen. 

Met vrijmoedigheid, durf en vastberadenheid; wees duidelijk en eerlijk tegen 
Jezus. Zijn vertrouwelijk inzicht in je leven zal je in vrede omhullen en Zijn 
medeleven zal je nooit afwijzen. Hij ziet het allemaal al - de verstikkende 
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verlangens, de hartverscheurende angsten, de boosheid, de zonde die je 
opjaagt, het verdriet dat je heeft gebroken, de klappen die je hebt moeten 
incasseren. 

Jezus weet het. Jezus nodigt je uit. Roep het uit met vertrouwen. Roep het uit. 
Zijn barmhartigheid en genade wachten.

Verberg de puinhoop niet - vertel Hem alles. 

Houd niets achter - vraag Hem die bij machte is om meer te doen ver boven 
alles wat wij  denken.

Denk niet dat je woorden gepolijst moeten worden - Hij begrijpt je altijd.

GEBED

Jezus, U ziet dit. Ik weet dat U mij ziet worstelen. U ziet mijn pijn. U ziet mij 
grijpen naar iets om mijn pijn te “herstellen” U ziet deze omstandigheden die 
volledig buiten mijn controle zijn. U kent elk detail. U begrijpt het. U bent het 
antwoord. En ik geloof dat U al aan het werk bent om mij te helpen. Geef mij 
Uw genade. Wees zacht voor mijn hart. Bescherm me, verdedig me, vecht voor 
mij. Ik vertrouw U. U weet alles, zodat ik kan rusten.

GEBEDSPUNTEN
 » Vertel Jezus over de chaos. Niets filteren. Hij weet het al. 

 » Vraag Hem vol vertrouwen om herstel en verlossing te brengen in elke 
rommelige hoek van je leven.

Samantha Nieves houdt van luieren aan het meer, van sterke koffie en van het 
schrijven over hoe Jezus onze dagelijkse chaos verandert in mooie verhalen. Ze 
werkt bij Revive Our Hearts als social media manager.
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ROEP HET UIT VOOR EEN HERLEVING
Heere, breng een herleving in onze wereld

En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: 
Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze 
God.

-Openbaring 19:1

Halleluja! Elke keer wanneer ik dat woord zeg, kan ik niet helpen om het met 
een luide stem en een accent te zeggen. Maar hoe vaak horen we deze kreet 
nog?

Tragische gebeurtenissen over de hele wereld halen elke dag de 
krantenkoppen. Het weegt zwaar om je voor te stellen waar andere landen 
mee te maken hebben, al is de situatie in ons eigen land ook zoals nooit 
tevoren. Toch moet dat ons er niet van weerhouden om te bidden voor een 
wereldwijde opwekking, het zou ons juist kracht moeten geven.

De profeet Jeremia zag alleen verschrikking, verwoesting en zonde onder zijn 
volk en de landen die hen vervolgden en hen bedrogen. Maar toch klampte hij 
zich vast aan Gods belofte dat alle landen God zouden eren, niet alleen Gods 
volk, Israël. Hij wist dat wanneer alle zorgen en de verwoesting van de wereld 
uiteindelijk Gods volk tot hun einde zou brengen, dat ze juist dan het zouden 
uitroepen naar God. Deze opwekking bij Gods volk zou er ook voor zorgen dat 
andere volken de levende God zouden zien en zich tot Hem zouden wenden, 
omdat redding, glorie en macht alleen aan Hem toebehoort. 

Halleluja komt slechts vier keer voor in het Nieuwe Testament; nl. in het boek 
Openbaring. Vlak na de laatste strijd tussen goed en kwaad in hoofdstuk 18 
begint hoofdstuk 19 met een grote menigte in de hemel.

En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: 
Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze 
God.



DAG 29   NICOLE FORGETTE

Deze grote vergadering zal met mensen van elke natie zijn. Mag die dag snel 
komen, zodat we met de psalmist kunnen zingen: “Laat alles wat adem heeft 
de HEERE loven! Halleluja!” (Ps. 150:6).

GEBED
HEERE, mijn vesting en mijn burcht,

mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid,

tot U zullen de heidenvolken komen

van de einden der aarde, en zeggen:

Onze vaderen hebben enkel leugens in erfelijk bezit gekregen,

en nietige dingen, niets ervan is van nut. (Jeremia 16:19)

GEBEDSPUNTEN
 » Bid voor landen die te maken hebben met burgeroorlogen, politieke 

instabiliteit, natuurrampen en vervolgingen.

 » Bid dat ze wanhopig mogen zoeken naar de Levende God, uitroepende 
naar Hem zodat Hij mag ingrijpen en verlossen.

 » Bid voor degenen die een tekort hebben aan de basisbehoeften en dat 
ze zich mogen realiseren dat Jezus Christus, de Bron des Levens, hun 
grootste nood is.

Nicole Forgette houdt ervan om de Schrift te bestuderen, avonturen te beleven, 
koffie te drinken en diepgaande gesprekken te voeren met anderen. Ze werkt 
bij Revive Our Hearts als digital Content en Events Manager voor Aviva Nuestros 
Corazones.



DAG 30   STACEY SALSBERY

SCHREEUW HET UIT MET DE MASSA
Schreeuw het uit met lof.

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van 
vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, 
de almachtige God, is Koning geworden.

 - Openbaring 19:6

Als ik denk aan schreeuwen, denk ik meteen aan schreeuwen in nood, maar we 
hebben ook het prachtige voorrecht om te schreeuwen uit lof. Openbaring 
19:6 kijkt uit naar de dag waarop de gelovigen over de hele wereld samen in de 
hemel zullen schreeuwen: “Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige 
regeert”.

Wat een glorieuze dag zal het zijn als de stemmen van de menigte als een 
donderslag samenkomen in lofprijzing voor God! Kun je je dat voorstellen? Als 
het geluid van een enorme waterval zal de lof van God in onze oren klinken.

We hoeven niet te wachten tot die tijd om ons bij het hemelse koor aan te 
sluiten. Het woord “halleluja” betekent “Prijs de Heer!” Het is een universeel 
woord, het betekent hetzelfde in meerdere talen. Ik denk niet dat dat toeval is. 
Overal ter wereld loven gelovigen de trouwe God die het verbond bewaart 
met hetzelfde woord: Halleluja!

Als we met lofprijzing tot God roepen, voegen we ons bij onze broeders en 
zusters van waar ze ook zijn. Of we nu alleen zijn of in een menigte, onze lof 
gaat niet alleen omhoog. Zelfs nu roepen de Serafijnen die de troon van God 
omringen voortdurend met lofprijzing: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 
heerscharen; de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid!” (Jesaja 6:3).

Op sommige dagen voelt het misschien alsof je de enige bent die God nog 
prijst, maar je bent niet alleen. In elke taal, op aarde en in de hemel, wordt 
de vijand het zwijgen opgelegd als we God aanbidden. Het vlees wordt 
onderworpen en de Geest wint als we met lofprijzing roepen. Wat een 
voorrecht zal het zijn om de donderende lofprijzing van de menigte in de 
hemel te horen, maar wat een eer is het om je vandaag bij hen aan te sluiten.
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GEBED
Halleluja!

Loof God in Zijn heiligdom,

loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

Loof Hem om Zijn machtige daden,

loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Halleluja! (Psalm. 150:1-2, 6)

GEBEDSPUNTEN
 » Breng wat tijd door om God te prijzen vandaag. Prijs Hem voor zijn 

fantastische karakter. Prijs Hem voor Zijn trouw. Prijs Hem voor Zijn 
wonderbaarlijke werken.

 » Sluit je aan bij de engelen en roep: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 
heerscharen; de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid! Halleluja! Prijs de 
Heer!

Stacey Salsbery’s favoriete dingen in de wereld (haar Redder, man en kinderen niet 
meegerekend) zijn het ondersteboven halen van het huis, het kopen van nieuwe 
boeken, het schrijven van wijdingen, en een lang stuk hardlopen.



DAG 31   LESLIE BENNETT

SCHREEUW OM VERLOSSING
Het gebed dat God altijd verhoort

Als je schreeuwt om de verlorenen, probeer het dan met tranen.

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot bekering komen. 

-2 Petrus 3:9

“Ga voor de zielen en ga voor de ergste.”

Dat was de strijdkreet van generaal William Booth toen hij in 1865 het Leger 
des Heils oprichtte. Deze brigade van zielen-reddende soldaten bereikte in feite 
de minst waarschijnlijke kandidaten met de gave van Gods genade. 

Wat was het geheim om mensen te redden? Waren het de krachtige 
evangelisatiefolders of overtuigende conferenties? Geen van beide. Hun 
voornaamste wapen was het vurige gebed. Generaal Booth hield vaak de hele 
nacht door gebedsbijeenkomsten om de krachten van de duisternis, die in 
oorlog zijn met het koninkrijk van het licht, te bestrijden. De officieren van het 
leger werden getraind om strijders te zijn.

Een uitzondering op het succes van de missie was Kate en Mary Jackson, 
officieren die twee jaar lang hebben gewerkt zonder een verloren ziel te 
redden. Na alles te hebben geprobeerd wat ze wisten te doen, schreven de 
ontmoedigde vrouwen generaal Booth om een andere opdracht te vragen. 
De generaal stuurde een telegram terug met slechts drie woorden: “Probeer 
tranen uit.” 

Op aanraden van hun commandant, baden de officieren met angst en tranen 
naar de hemel. Hun uitroepen doorboorden de stilte. Genade-druppels 
begonnen te vallen. Een machtige stortbui van genade voegde veel verlorenen 
toe aan Gods familie. 

De strijd om de redding wordt gestreden en gewonnen door middel van 
tranen. Als onze tranen stromen voor de dingen die Gods hart breken, 



kunnen we verwachten dat de hemel zich opent. Zijn hart is altijd gericht op 
barmhartigheid. Hij wilt niet dat één enkel leven verloren gaat (2 Petrus 3:9); 1 
Tim. 2:3-4). Aangezien onze Redder huilde over Jeruzalem, wetende dat het 
oordeel zou komen,  zouden wij dan ook niet met Jezus moeten huilen over 
de zielen die nog niet verlost zijn, (Lucas 19:41)?

We hebben de opdracht gekregen om in het leger van de Heer de verlorenen 
te zoeken en te redden met het evangelie van de genade. De missie begint nu 
door het uit te roepen. 

HOE TE BIDDEN

Heer, geef me meer een hart voor de verlorenen - een hart dat hen niet negeert 
of om hen heen werkt, maar eerder breekt voor hen, pijn doet voor hen. . . 
Open mijn ogen als ik elke dag bezig ben en kijk hoe U de deuren opent, zodat 
ik effectief kan getuigen van Uw goedheid en trouw. 

-Stephen en Alex Kendrick, The Battle Plan for Prayer

GEBEDSPUNTEN
 » De apostel Paulus huilde over de vijanden van het kruis van Christus in 

Filippenzen 3:18. Breng uw strijdplan van gebed voor verlossing in kaart.

 » Maak een zendingsgebedswandeling. Vraag Jezus om je hart te breken 
voor de verlorenen, terwijl je werkt  in je gemeenschap en in de wereld.

Leslie Bennett is de directeur van de initiatieven van het vrouwenpastoraat voor 
Revive Our Hearts. Ze helpt veel leiders trouw te dienen met vreugde via de Leader 
Connection blog en Leader Facebook pagina. 
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