
Pad 11. Gebed En Voorbede
Heb. 11:6: "maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken."

D.T.P. periode 3 DAG 60

WOENSDAG: EEN LIED DOOR ALLE EEUWEN HEEN
Lezen: Openb. 5:9-13 (Een lied in de eeuwigheid)

Zo'n 30 miljoen Christenen sloegen de handen ineen aan het einde
van de twintigste eeuw voor een van de grootste internationale
gebedsbijeenkomsten in de geschiedenis. De bidders richtten zich
op de mensen in het '10/40 venster', een gebied 10 graden tot 40
graden ten noorden van de evenaar dat zich uitstrekt van West-
Afrika tot in Azië. In dit 'venster' leven de meeste mensen die nog
nooit Het Goede Nieuws van Jezus Christus gehoord hebben. Het mooie van deze
gigantische gebedssamenkomst was dat het ons een voorproefje gaf van de
eenheid die volledig zal worden als alle stammen, naties en volkeren in
aanbidding komen voor de troon van God. "[Deze organisatie] omvat Christenen
van praktisch ieder land op aarde en van zeker elke theologische leer in het
lichaam van Christus", zei een leider van de gebedsbeweging. "Dat is krachtig en
nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis. Het is niet Amerikaans, niet
westers, niet oosters, het is Christelijk".

In de Bijbel staat dat Jezus terugkomt op de wolken wanneer ieder mens Het
Goede Nieuws gehoord zal hebben. Verlang jij naar Zijn wederkomst? Zou jij
mee willen werken aan het verspreiden van het evangelie zodat Jezus spoedig
terug zal komen? Vraag God hoe Hij jou wil gebruiken en bidt voor meer
zendelingen en evangelisten die uit zullen gaan in de wereld om de Goede
Boodschap te brengen van verlossing en genade. Bid voor de landen die in je
gedachten opkomen en laat je leiden door Gods Geest. Bid speciaal voor die
landen waarvan je weet dat er veel mensen zijn die nog nooit over Jezus
gehoord hebben.

Naslag: 1 Thes. 5:16-18; Openb. 7:9-10


