
Pad 11. Gebed En Voorbede
Matt. 6:33: "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden."

D.T.P. periode 3 DAG 48

VRIJDAG: GEBED OP LEVEN EN DOOD 
Lezen: 2 Kor. 1:3-11 (vs. 11: De invloed van voorbede)

Kort nadat dr. Raymond Edmond als zendeling naar Uruguay was
gegaan, werd hij geveld door een dodelijke ziekte. Zijn toestand leek
zo hopeloos dat vrienden van hem uit de bevolking van Uruguay zelfs
al begonnen waren met voorbereidingen van zijn begrafenis. En
terwijl iedereen rekening hield met zijn sterven, zat dr. Edmond
plotseling rechtop in bed. "Breng me mijn kleren", zei hij, "Ik ga
opstaan". Dit tot stomme verbazing van zijn vrouw en vrienden. Vele jaren later
nadat hij dit verhaal van deze wonderlijke genezing in een kerk in Boston
vertelde, kwam er een oudere dame naar hem toe die een gekreukeld
gebedsdagboek bij zich had. "Welke dag was dat, zei je, dat je op sterven lag?"
vroeg ze. Ze dachten dat het rond 2 uur 's nachts moest zijn geweest op een
specifieke datum. Bladerend door haar dagboek, hief ze haar hoofd op. "Daar is
het!" zei ze. Ze wees naar een gekrabbelde notitie. "Om 2 uur 's morgens op die
datum zei God tegen mij dat ik moest opstaan om te gaan bidden, want de
duivel was aan het proberen om Raymond Edmond in Uruguay te vermoorden." 
Voorbidders zoals deze vrouw spelen een onmisbare, belangrijke rol als
'wachters op de muur'. Ze blijven waken voor aanvallen van de vijand alsook
voor interne dreigingen zoals wetteloosheid, materialisme en trots. Eén enkele
voorbidder die in harmonie samenwerkt met de Heilige Geest kan niet alleen
iemands persoonlijke leven beïnvloeden, maar kan zelfs volken en naties
beïnvloeden. 

Heeft God jou ooit wakker gemaakt om voor iemand te gaan bidden? Wat was
het resultaat? Sta je er voor open om door God gebruikt te worden als
voorbidder? Heb je er tijd voor over om voor andere mensen te bidden en te
vragen aan God wat je mag bidden? Maak je er geregeld tijd voor vrij om te
luisteren naar wat Hij tot je spreekt? 

Naslag: 2 Kron. 30:18-20; Neh. 4:8; Ezech. 33:7


