Programma voor de Gebedstiendaagse 2019
Thema: Door de Heilige Geest gedreven (2 Petrus 1: 21)
Toelichting: Gods Woord laat ons verschillende mensen zien die ‘door de Heilige Geest
gedreven’ werden. We zullen zien hoe de Heilige Geest in hen werkte en gebruik van hen
maakte. Zo wordt ons een spiegel voorgehouden. Ook zullen we zo de nodige gebedspunten
ontdekken.
Vrijdag 31 mei
Deelthema: Johannes de Doper
Schriftlezing: Lukas 1: 5-17
Tekst: Lukas 1: 15b
Toelichting: Met moed riep Johannes de Doper op tot bekering. Met moed wees hij ook op
Degene Die na hem zou komen. De Heilige Geest vervulde hem en stelde Johannes zo in staat
tot deze confronterende, moedige prediking. Gemeenten op Urk en haar voorgangers hebben
ook moed nodig om confronterend te prediken, waar nodig. Denk aan het benoemen van
misstanden onder jongeren en in het uitgaansleven. Tegelijk zullen ze, met Johannes, vooral op
het Lam moeten wijzen, Dat wegneemt de zonde van de wereld. De Heilige Geest schenkt nog
steeds deze moed aan voorgangers en gemeenten.
Gebedspunten:
-een prediking in alle gemeenten die Christus centraal mag stellen en tot Hem nodigt
-een eerlijke boodschap, die misstanden in onze dorpssamenleving ook durft benoemen
-onze jongeren, m.n. degenen die vastzitten in een zondig leven met drank, drugs, seksuele
contacten etc.
Zaterdag 1 juni
Deelthema: Zacharias
Schriftlezing: Lukas 1: 67-80
Tekst: Lukas 1: 67
Toelichting: Zacharias had geweigerd Gabriël te geloven toen die de geboorte van Johannes
aankondigde. De straf op dit ongeloof is het maandenlang gedwongen zwijgen. Zo wordt
duidelijk waarvoor onze stem ten diepste is gegeven: om ‘amen’ te zeggen op het Woord van
God. Na de geboorte van Johannes wordt Zacharias zijn stem teruggegeven. Het eerste dat hij
dan doet, is de Heere grootmaken. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Laat de Heilige Geest ook
vandaag nog veel mensen bij Jezus brengen, mensen die de Heere gaan prijzen vanwege hun
redding.
Gebedspunten:
-inkeer voor die mensen die hun stem gebruiken om Gods Naam te lasteren (vloeken)
-zegen voor allen die zich inzetten voor de (zondagse) samenzang en aanbidding
-bidden dat velen hun stem nog tot eer van God leren gebruiken, dus bidden om een herleving
Zondag 2 juni
Deelthema: De Heere Jezus
Schriftlezing: Lukas 4: 1-13
Tekst: Lukas 4: 1
Toelichting: Na Jezus’ doop drijft de Geest Hem naar een eenzame plaats. De Heere Jezus bidt
en vast daar veertig dagen en nachten lang. De eenzaamheid, het vasten, ongetwijfeld ook het
bidden, bereiden Hem voor op Zijn werk. Hoewel de duivel Jezus juist nu niet ongemoeid laat…
Hoewel onvergelijkbaar, drijft de Geest ook nu mensen de stilte in. In de eenzaamheid laat de

Heere Zich ontmoeten. Laten we daarom zuinig zijn op stille momenten, die ons in staat stellen
de Heere te ontmoeten. En dat in een leven vol onrust.
Gebedspunten:
-dat de drukte van het leven ons er niet van weerhoudt de Heere te ontmoeten
-voor jongeren en ouderen die in het bijzonder door satan worden verlokt/zich laten verlokken
door occulte verschijnselen
-voor de volksstammen, ook op Urk, die zich laten verleiden door de satanische leugen dat niets
zo fijn is als een vrij leven zonder God
Maandag 3 juni
Deelthema: Petrus
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4/2: 14-17
Tekst: Handelingen 2: 4/14
Toelichting: Petrus kennen we als de man van grote woorden. Hij zal de Heere Jezus wel even
trouw blijven tot het uiterste! Het is ons ook bekend dat van Petrus’ grote woorden uiteindelijk
weinig terechtkomt… Maar Jezus verschijnt na de opstanding aan Petrus en herstelt hem in het
apostelambt. Nu wordt ook Petrus vervuld met de Heilige Geest, Die juist hem woordvoerder
maakt en het Evangelie laat uitdragen. Dat geeft moed aan mensen, die teveel van Petrus in
zichzelf herkennen. Juist door zulke mensen wil de Geest het Evangelie laten verkondigen.
Gebedspunten:
-dat mensen mogen zien dat God zondaren als Petrus aanvaardt, geen mensen die het zelf in
geestelijk opzicht al een eind hebben gebracht
-om moed in onze eigen omgeving levende getuigen van het Evangelie te zijn
-voor diegenen die, net als Petrus uiteindelijk, bij het uitdragen van het Evangelie voor hun
leven moeten vrezen (vervolgde christenen)
Dinsdag 4 juni
Deelthema: Filippus
Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40
Tekst: Handelingen 8: 39
Toelichting: De Geest geeft opdracht aan Filippus aan deze hooggeplaatste Ethiopiër het
Evangelie te verkondigen. Als dat gebeurd is en de man gedoopt is, neemt de Geest Filippus
ook weer weg. Zijn taak is gedaan, hij kan verdwijnen. Elders moet Filippus het Evangelie
verder uitdragen. Zo blijkt dat voorgangers en predikanten niet onmisbaar zijn. De Geest stuurt
hen waarheen en tot wie Hij wil. Zo houdt de Geest Zelf de evangelieverspreiding in deze
wereld gaande. Het is een wonder dat Hij daarvoor mensen wil inschakelen.
Gebedspunten:
-voor die gemeenten op Urk die zoeken naar een of meerdere voorgangers
-bidden dat de Geest mensen zal blijven roepen om, veraf en dichtbij, het Evangelie te
verspreiden
-bidden dat velen de ogen opengaan voor de Bijbelse boodschap, die gesloten kan blijven, ook
na een heel leven erin lezen
-bidden om zegen over Bijbelvertaling en -verspreiding
Woensdag 5 juni
Deelthema: Cornelius
Schriftlezing: Handelingen 10: 36-48
Tekst: Handelingen 10: 44-45
Toelichting: De Heilige Geest bereikt op de eerste Pinksterdag Joden, met allerlei nationale
achtergronden. Hier, in Handelingen 10, blijkt voor het eerst voluit dat de Heilige Geest ook

niet-Joden op het oog heeft. Hij valt ook op Cornelius en zijn gezelschap. Zo wordt duidelijk
dat ook zij voluit mogen horen bij het ene volk van God. Dat bezorgt de oorspronkelijke, Joodse
gemeente hoofdbrekens. Maar de Geest leidt ze tot de erkenning dat ook niet-Joden voluit
mogen horen bij de gemeente. Laten wij de Heilige Geest ook volgen, als Hij de gemeente
vandaag aanspoort het Evangelie met mensen te delen die ervan vervreemd zijn. Mensen die
voor ons misschien als vreemden zijn, maar niet voor de Geest.
Gebedspunten:
-bidden om zegen over alle zendingswerk
-bidden om zegen over het plaatselijke evangelisatiewerk, ook onder randkerkelijken
-bidden dat gemeenten niet in zichzelf gekeerd raken en alleen maar met zichzelf bezig zijn
Donderdag 6 juni
Deelthema: Paulus
Schriftlezing: Handelingen 13: 1-4
Tekst: Handelingen 13: 1-4
Toelichting: De Heilige Geest spreekt duidelijk tot de gemeente van Antiochië. Ze moet de
twee meest waardevolle leden afstaan: Saulus (Paulus) en Barnabas. Die moeten op andere
plaatsen het Evangelie uitdragen. De Geest stuurt hen daarin, maakt vers 4 duidelijk. Deze
verzen gaan dus over het brengen van offers. Hebben hedendaagse gemeenten betrokken,
gemotiveerde jongeren en ouderen over voor zending en evangelisatie elders in de wereld? Mag
het zendings-evangelisatiewerk de gemeente en gelovigen verder ook offers kosten? Zou ik
persoonlijk bereid zijn te gaan als de Geest mij roept?
Gebedspunten:
-bidden dat de Geest de ruimte krijgt om mensen en gemeenten te roepen en te leiden
-bidden dat gemeenten bereid zijn hun beste krachten te investeren in het bereiken van anderen
-bidden dat jongere en oudere gemeenteleden bereid zijn zich door de Heere te laten roepen tot
en gebruiken in Zijn dienst, ook als dat het brengen van offers betekent
Vrijdag 7 juni
Deelthema: De gelovige
Schriftlezing: Romeinen 8: 9-17
Tekst: Romeinen 8: 11
Toelichting: Een gelovige kent blijvend de strijd tegen de zonde (Romeinen 7). Wie of wat
biedt uitkomst in deze hopeloos lijkende strijd? (7: 24) In Romeinen 8 volgt het antwoord: de
Heilige Geest. Door de Geest, zegt Paulus kennen gelovigen het leven dat in principe op de wil
van God gericht is. En wordt de strijd tegen de zonde toch teveel? Dan mogen zij door de Geest
om hulp roepen: Abba, Vader! Tenslotte komt er voorgoed een einde aan de strijd tegen de
zonde als Gods kinderen heerlijk uit de dood mogen opstaan. Uit dankbaarheid voor dit alles
mogen de kinderen van God blijven strijden tegen de zonde. Laten zij ook nooit zo opgaan in
het nu, dat ze hun prachtige toekomst vergeten!
Gebedspunten:
-bidden dat gelovigen de strijd tegen de zonde serieus zullen nemen en niet uit de weg gaan
-bidden dat wijzelf en anderen vrijmoedig God leren aanspreken als Abba, Vader
-bidden dat het zicht op opstanding en eeuwig leven behouden mag blijven, ondanks het leven
hier en nu dat zo trekt
Zaterdag 8 juni
Deelthema: Sprekers namens God
Schriftlezing: 2 Petrus 1: 16-21
Tekst: 2 Petrus 1: 21

Toelichting: Over de uitleg van Gods Woord verschillen we vaak van mening. Dan kun je
denken aan teksten over de doop etc. Petrus leert ons dat, bij alle verschil van mening, één ding
ons moet binden. En dat is eerbied voor het Woord van God. En dus is er geen ruimte voor
eigenmachtige uitleg. Want destijds hebben mensen gesproken, die door de Geest gedreven
werden. God heeft vervolgens Zijn Woord op schrift heeft laten stellen. Eerbied voor Gods
Woord vraagt dat we in alles dat Woord centraal zullen stellen, juist in een tijd die zoveel nadruk
plaatst op het menselijke gevoel. Dat steeds meer mensen dat Woord leren kennen, ook door
zegen over Bijbelvertaling, mag ons gebed zijn.
Gebedspunten:
-bidden om meer eerbied voor wat God ons in Zijn Woord zegt, waar velen zich door gevoel
en tijdgeest laten leiden
-bidden dat christenen persoonlijk en in gezinsverband veel met de Bijbel bezig mogen zijn
-bidden om zegen voor allen wier taak het is in de gemeenten anderen voor te gaan in het
luisteren naar de Bijbel
Zondag 9 juni
Deelthema: De gemeente
Schriftlezing: Openbaring 2: 1-7
Tekst: Openbaring 2: 7a
Toelichting: In Openbaring moeten 7 gemeenten luisteren naar wat de Geest tot ze te zeggen
heeft. Per gemeente blijkt dat een heel verschillende boodschap te zijn. De ene gemeente mag
worden bemoedigd, de ander moet worden vermaand. Laten we vandaag een moment onze
eigen gemeente in gedachten nemen. Wat heeft de Geest tot onze gemeente te zeggen? Waarvan
moeten we ons bekeren, wat als schuld belijden en waarvoor mogen we dankbaar zijn?
Gebedspunten:
-bidden dat de Geest onze gemeenten oren geeft om te horen wat de Geest te zeggen heeft,
waarvan zij zich moeten bekeren
-danken voor het vele goede dat de Heere in onze gemeenten geeft
-danken voor deze Gebedstiendaagse
-bidden om blijvende betrokkenheid op Urk van velen bij het (interkerkelijke) gebedswerk

