DE TERUGKEER
10 DAGEN
GEBEDSPLAN

19 – 28 SEPTEMBER

10 dagen van gebed, verootmoediging en vasten voor
ons land
De-Terugkeer.nl| TheReturn.Org | 10Days.Net

HOE DIT GEBEDSPLAN TE GEBRUIKEN
Elke dag beginnen we met een tijd waarin we God loven en prijzen door gebed
(“aanbiddingsgebed”). Waarom doen we dit?
Er wordt wel gezegd dat "een plaatje meer zegt dan duizend woorden." Als we God kunnen
“proeven en zien” (PSALM 34:8) dan leeft ons hart op, omdat we Zijn liefde dan kunnen
ontvangen en tegelijkertijd liefde aan Hem kunnen tonen.

IN AANBIDDING:
•

Prijzen wij Zijn karakter.

•

Erkennen wij Zijn eigenschappen.

•

Beschrijven wij Zijn schoonheid.

•

Aanbidden we Hem als Redder.

In het verlossingsplan van de Vader is het Zijn bedoeling dat elke stam en taal, elke natie van
de aarde Jezus "het beeld van de onzichtbare God" (KOLOSSENZEN 1:15) kan zien, erkennen
en aanbidden. Letterlijke tekst uit de Bijbel bidden en Jezus aanbidden voor wie Hij is, voegt
zich bij het gebed en de aanbidding in de hemel (OPENBARING 4), waar Hij voortdurend wordt
geprezen.
Wat kenmerkt het aanbiddings-gebed?
•

Het is 'Hij' gecentreerd versus 'wij' gecentreerd.

•

Onze focus ligt op wie Hij is, niet hoe het met ons gaat.

•

Onze focus ligt op Zijn waarde, niet op onze omstandigheden.

Aanbidding bouwt geloof op in wie Hij is, zodat we vol vertrouwen onze gebeden opzenden
en onze harten kunnen openen wanneer Hij spreekt. Als we bidden, raakt ons hart
gepositioneerd om “vrijmoedig voor de troon van genade te komen” (HEBREEËN 4:16) in
voorbede.

AANBIDDING is in overeenstemming raken met wie God is.
BEKERING is onze erkenning dat wij niet zijn waar Hij is, maar ons willen omkeren van onze
eigen weg om onszelf op Hem af te stemmen.

VOORBEDE is afstemming op wat God beloofd heeft te doen.
Waarom verankeren we ons gebed en voorbede in de Bijbel?
•
•
•
•

De Bijbel is Gods taal, de taal van Zijn hart, de taal van de Hemel.
De Bijbel is positief van aard en bemoedigend voor onze geest en vernieuwend voor
onze gedachten.
De Bijbel is vol geloof en twijfelt niet (schept geen ongeloof).
De Bijbel zorgt voor eenheid in Gods volk, als wij van daaruit bidden en aanbidden.

OVERDENKING richt zich op het inzicht, indruk of wijsheid die voor ons is bestemd.
[In dit gebedsplan wordt de Herziene Statenvertaling gebruikt voor het citeren van
Bijbelgedeelten]
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DAG 1: EEN NINEVÉ MOMENT
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
“De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden
aan, van de grootste tot de kleinste onder hen.” (JONA 3:5)

AANBIDDING: U BENT EMPATHISCH
“Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met
geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw
God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft
berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een
zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.” (JOËL
2:12-14)
“Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de
HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbij kwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” (EXODUS 34:6)

BEROUW:
"We hebben gezondigd, ongerechtigheid bedreven, slecht gehandeld en zijn in opstand
gekomen, hebben ons afgekeerd van Uw geboden ... Openlijke schaamte behoort ons toe ...
en aan onze koningen ... omdat we tegen U hebben gezondigd ... vanwege ons zonden… uw
mensen zijn een smaad geworden voor degenen om ons heen… wij heffen deze
smeekbeden niet op vanwege onze eigen verdiensten, maar vanwege Uw grote mededogen.
" (Delen van DANIËL 9:1-20)
Vader, vergeef ons onze grote zonden, in ons land en als gelovigen. Wij
hebben U verlaten en Uw Woord verworpen. Wij hebben onschuldig bloed
vergoten en hebben elkaar gehaat. We hebben seksuele immoraliteit
gepleegd. We hebben geld aanbeden en vertrouwd op onze eigen
kracht. Vergeef ons!

VOORBEDE:
"O Heer, hoor! O Heer, vergeef! O Heer, luister en onderneem actie! " (JOËL 2:12-14)
Vader, laat Uw ogen open zijn en Uw oren aandachtig zijn voor onze
gebeden en ons berouw, voor ons als christenen en voor ons land.
Vader, vergeef ons christenen voor onze zonden die Uw hart bedroefd
hebben gemaakt en een rechtvaardig oordeel verdienen.
Vader, ons menselijk handelen is zwak en ontoereikend als het gaat om de
problemen waarmee we geconfronteerd worden. We vertrouwen niet op
koningen of prinsen, we bouwen niet op de politiek of op de kracht van
onze eigen handen, maar we richten onze ogen op U. Wilt U opstaan en
actie ondernemen om uw Kerk te doen herleven en om een grote
ommekeer teweeg te brengen in deze crisis?

OVERDENKING:
•
•

Bevinden we ons in een Ninevé-moment?
Zo ja, hoe kan ik de komende tien dagen op deze situatie reageren?
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DAG 2: DE BOVENKAMER-HOUDING
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
"Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken" (HANDELINGEN 1:14)

AANBIDDING: U BENT MOOI OM TE ZIEN
"Je ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid ..." (JESAJA 33:17)
“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, " (2 KORINTEN 3:18)
“Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse
Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de
gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God...”
(HEBREEËN 12:22-23)

BEROUW:
“Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.
Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as." (JOB 42:5-6)
We hebben berouw van het feit dat we opgaan in de zorgen en de
genoegens van het aardse leven, en ons niet voortdurend hebben
toegewijd aan het opzien naar Uw transformerende en kracht-gevende
schoonheid.
We hebben berouw van het feit dat we proberen Uw Koninkrijk uit te
breiden met onze eigen middelen in plaats van ons op U te richten, Uw
glorie te proeven en daarvan te getuigen.

VOORBEDE:
“Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont tussen de cherubs,
verschijn blinkend!" (PSALM 80:1)
Vader, geef onze generatie het inzicht en de kennis van U in Christus.
Ontwricht en herstel onze routines zodat we weer gaan proeven van de
geneugten van Uw bovenkamer!
Toon ons uw glorie en maak ons één!

OVERDENKING:
•
•
•

Hoe ziet het eruit om een 'bovenkamer-houding' te hebben in de 9 dagen die nog
voor ons liggen?
Ben ik een “ooggetuige” van Jezus in deze wereld, spreek ik over wat ik gezien en
ervaren heb van Hem?
Welke delen van mijn getuigenis aan anderen zijn gericht op meningen 'over' Jezus in
plaats van een "ooggetuigenverslag"?
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DAG 3: NEDERIGHEID
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
"God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade."
(JACOBUS 4:6)

AANBIDDING: U ZEGENT DE NEDERIGEN VAN HART
“Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het
graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven." (JOB 33:29-30)
“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in
zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van
Christus in mij komt wonen." (2 KORINTHEN 12:9)
"Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." (MATTHEÜS 5:5)

BEROUW:
“Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn
heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn
toevlucht is in God." (PSALM 62:6-8)
Heer, ik erken dat ik vaak gemotiveerd word door de urgentie van dit
leven; Ik spreek en handel zonder eerst Uw hart te kennen. Als ik vergeet
hoe dichtbij U bent, overtuig mijn hart dan en vergroot mijn vertrouwen dat
U leeft en beweegt in mij. Laat mij Uw vrede ervaren, waardoor ik in staat
ben om te wachten op de vervulling door Uw Geest. Door vol te zijn van
‘Uw volheid’, Jezus, zal ik de wil van God volbrengen.

VOORBEDE:
"Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is
... De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal
neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoog verheven zijn. ... ”(JESAJA 2:12,
17)
Heer, U bent de rechter van de aarde. U zult alle menselijke trots
beoordelen en de wijsheid van de wereld vernietigen. Zend uw licht en
waarheid uit om harten te doen ontwaken zodat velen zullen buigen en de
Zoon aanbidden. Laat velen erkennen dat zij Uw wil overtreden en laat ze
zich bekeren, zodat ze U gaan aanbidden en dienen.

OVERDENKING:
•

•

Is er een gebied van compromissen of vertrouwen in mijn eigen capaciteiten (trots)
dat aan Christus onderworpen moeten worden, zodat Zijn genade in mijn leven kan
komen?
Hoe ziet ware nederigheid er volgens de Schrift uit? Hoe is dat anders dan wat mensen
vaak beschouwen als nederigheid?

DE-TERUGKEER.NL| THERETURN.ORG | 10DAYS.NET

PAGINA 4

DAG 4: BEKERING VAN SLECHTE DADEN
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij
een schadelijke weg een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg." (PSALM 139:2324)

AANBIDDING: U VERGEEFT DEGENEN DIE ZICH BEKEREN VAN HET KWAAD
“Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit
overeenkomstig Uw grote barmhartigheid." (PSALM 51:1)
“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en
ons te reinigen van alle ongerechtigheid. " (1 JOHANNES 1:9)
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo
hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals
een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn." (PSALM 103:10-14)

BEROUW:
“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade." (EFEZIËRS 1:7)
Vader in de hemel, U kent ons zo goed. U begrijpt dat wij allen als schapen
zijn en afgedwaald zijn. Wis onze overtredingen uit, door het voltooide werk
van Jezus Christus. Vergeef onze vele overtredingen tegen U en Uw naam.
Herstel ons, door Uw genade, als Uw zonen en dochters.
Was mij en maak mij wit als sneeuw. Reinig mij van elke slechte gedachte.
Vernieuw een standvastige geest in mij. Werp mij niet weg van Uw
aanwezigheid en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de
vreugde van Uw redding terug opdat ik Uw heiligheid mag ervaren.

VOORBEDE:
“Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als
karmozijn, ze zullen worden als witte wol. " (JESAJA 1:18)
Vader, schenk mij Uw vergeving voor mijn zware zonden en help mij om
een geurig offer te worden dat U behaagt. God, dank U voor Uw geduld
met ons land. Geef ons een verslagen hart zodat we de vreugde mogen
zien wanneer we ons van onze slechte en zondige wegen afkeren, terug
naar U.

OVERDENKING:
•
•
•

Hoe / wanneer merk je dat je je ware zelf voor God verbergt?
Hoe zou het eruit zien om openlijk voor Hem te leven?
Hoe zou het eruit zien voor een gemeenschap (een gezin, een stad, een land) om
openlijk voor God te leven?
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DAG 5: ONZE HARTEN TOT GOD RICHTEN
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
"Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van
verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere" (HANDELINGEN 3:19)

AANBIDDING: U BENT DE BRON VAN VERFRISSING
“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden." (2 KORINTEN 5:17)
“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf
gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte
wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle
eeuwigheid. Amen." (GALATEN 1:3-5)
“Aan Hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn
heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en
majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen." (JUDAS 1:24-25)

BEROUW:
“Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van
God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij
geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder
die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is." (1 JOHANNES 3:1-3)
Vader der barmhartigheid, we belijden dat we tegen U hebben
gezondigd. Door Uw heilige Geest, kom en bewerk bekering in ons hart.
Help ons om Jezus te zien, de vriend van zondaars, en om Hem trouw te
volgen.
Genadige Redder, als natie hebben wij Uw wegen verlaten. Als kerk zijn wij
terughoudend geweest in het verkondigen van Uw heiligheid en
gerechtigheid. Als mensen, wij hebben afgoden aanbeden omdat ze zo
weinig van ons eisten. Hoor onze kreten en vergeef onze zonden zodat er
tijden van verkwikking mogen komen, en U Jezus kunt sturen.

VOORBEDE:
“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik
nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en
Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (GALATEN 2:20)
Heilige Vader, waar ik zwak ben, bent U sterk. Help mij om in U te blijven. Ik
mag geloof hebben om te leven volgens de roeping die U voor mij heeft.
Jezus, wis al mijn overtredingen uit. Roei elke gedachte uit die onzuiver is.
Verbind de gebroken plekken in mijn hart en laat Uw vrede mijn ziel
verkwikken.

OVERDENKING:
•
•

Welke voordelen of zegeningen worden beloofd aan degenen die zich tot God
wenden?
Hoe zouden 'tijden van verkwikking' er in mijn gezin uitzien?
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DAG 6: WACHTEN OP GOD
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
“Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,"
(JESAJA 30:15)

AANBIDDING: U BENT GOED VOOR DEGENEN DIE OP U WACHTEN
“Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen
en stil te wachten op het heil van de HEERE. " (KLAAGLIEDEREN 3:25-26)
"En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van
ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden
zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij
het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de
gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het
reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.
En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de
aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving”
(OPENBARING 8:1-5)
"... Hier eindigen de woorden van Job." (JOB 31:40)

BEROUW:
“En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter
niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij hem vandaan. Toen zei Saul:
Breng een brandoffer bij mij, en dankoffers; en hij offerde het brandoffer. En het gebeurde,
toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het
kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei
Saul: Omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet op
de vastgestelde tijd de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn,” (1
SAMUEL 13:8-12)
Vader, we hebben berouw van het feit dat we ons hebben laten
beperken door wat populair is, wat goed werkt en wat goed verkoopt. We
zijn op een dwaalspoor gebracht door briljante marketeers en hebben
onszelf gedwongen te gaan voor het snelle resultaat.
We keren terug om op U te wachten, zodat onze harten weer gaan
branden - terwijl we ruimte maken voor Uw glorie, in de stilte... Onze
woorden stoppen hier.

VOORBEDE:
"Laat hij zijn mond in het stof steken: misschien is er hoop." (KLAAGLIEDEREN 3:29)
God van alle hoop! Vervul ons met vreugde en hoop en vrede door het
geloof, zodat wij overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige
Geest.
Oh, zou U de hemelen willen openscheuren en naar beneden willen
komen zodat onze bergen zouden smelten als was!

OVERDENKING:
•
•
•

Ben ik in stilte tevreden en voldaan met de Heer?
Waar roept God mij om stil te zijn en te wachten tot Hij handelt, in plaats van dat ik het
heft in eigen handen neem?
Hoe ziet het eruit als een land wacht op God?
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DAG 7: VAN WANHOOP NAAR HOOP
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat
u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (ROMEINEN 15:13)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE HOOP GEEFT
“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." (JEREMIA 29:11)
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart
niet in beroering raken en niet bevreesd worden." (JOHANNES 14:27)
“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen
namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. " (ROMEINEN 8:28)

BEROUW:
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven." (MATTHEÜS 11:28)
Vergeef ons dat we onze hoop op andere dingen dan U hebben
gevestigd. Wij geven toe dat, door dit te doen wij ons anker van vrede en
vertrouwen zijn kwijtgeraakt en dat wij worden beheerst door angst en
bezorgdheid. We komen naar U toe en wisselen onze vermoeidheid in voor
Uw rust.
We leggen elke last van angst aan Uw voeten neer - angst voor het
onbekende, mensen, ziekte, de economie, oorlog of dood. We zetten onze
zinnen op Uw volmaakte liefde die de angst uitdrijft.

VOORBEDE:
“Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede
gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden." (GENESIS
50:20)
Vul ons hart met moed. Moge uw ontzagwekkende kracht en Uw troost
aanwezig zijn in elke storm, en Uw leidende wijsheid onze angst en
verlegenheid vervangen.
Vul ons hart met optimisme op basis van Uw beloften. Dat we naar de
gebroken wereld van vandaag mogen kijken, niet met angst of wanhoop,
maar in het licht van Uw bekwaamheid om alle dingen ten goede te
keren.

OVERDENKING:
•
•

Corrie ten Boom zei ooit: “God heeft geen problemen, alleen plannen ... Wanneer Ik
het probeer, faal ik. Als ik op Hem vertrouw, slaagt Hij. "
Richt je gedachten op een uitzichtloze situatie in je eigen leven... is het mogelijk voor
God om in deze situatie wanhoop te vervangen door hoop?

DE-TERUGKEER.NL| THERETURN.ORG | 10DAYS.NET

PAGINA 8

DAG 8: VOOR REDDING EN EEN GROTE OOGST
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
“God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op
de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil." (PSALM 67:1)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE REDT
“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van
God; niet uit werken, dat niemand zou roemen." (EFEZE 2:8-9)
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (JOHANNES 3:16)
"Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met
de mond belijdt men tot zaligheid." (ROMEINEN 10:9-10)

BEROUW:
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen
zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden." (GENESIS 12:2-3)
We zijn gezegend om een zegen te zijn. We hebben berouw van ons
zelfzuchtige hart dat alleen zoekt om ‘gezegend’ te worden in plaats van
‘een zegen te zijn’.
We bekeren ons ervan dat we onze roeping hebben gemist om het
Evangelie te richten op het redden van anderen, door het Evangelie
vooral te laten gaan over onze eigen redding.

VOORBEDE:
“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat
horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, ... ” (JESAJA 52:7)
Vader, vul ons met mededogen voor de verlorenen. Vervang onze
egocentrische agenda's met Uw gevende, opofferende liefde. Mogen we
elke persoonlijke nood zien door Uw ogen.
We bidden voor een grote oogst van verloren zielen. Doe een
bovennatuurlijk werk van voorbereiding in hun hart om U te ontvangen. Vul
ons hart met stoutmoedigheid om te delen en te vertellen wie U bent.

OVERDENKING:
•
•

Welke belemmeringen voel je om je geloof te delen?
Wat is het moedigste dat je ooit voor Christus hebt gedaan? Waarom was je zo
moedig in die situatie?
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DAG 9: TRANSFORMATIE VOOR INDIVIDUEN,
STEDEN EN NATIES
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart
van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven." (EZECHIËL 36:26)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VERANDERT
“En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte
geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus
Christus." (1 THESSALONICENZEN 5:23)
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van
uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil
van God is." (ROMEINEN 12:2)
“Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen,
leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de
rechtszaak van de weduwe!" (JESAJA 1:16-17)

BEROUW:
“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan
recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God."
(MICHA 6:8)
Wij bekeren ons van een ‘oppervlakkige’ beleving van het Evangelie; het
negeren van de gebroken staat van ons hart en in plaats daarvan
genoegen nemen met uiterlijk vertoon.
We bekeren ons van het ontkennen van de roeping om transformatie te
bewerkstelligen door Uw barmhartigheid en gerechtigheid zichtbaar te
maken in onze steden en in ons land.

VOORBEDE:
“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en
hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw
goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (MATTHEÜS 5:14-16)
Heer, maak van ons een volk dat in Uw licht wandelt en uw licht laat
schijnen in de wereld. Wij geven U de donkerste uithoeken van onze
dorpen, steden en naties, wetende dat alleen Uw Licht verandering kan
brengen.
Vader, leid ons in het doen van goede daden die onze gemeenschap tot
zegen zijn en die eer brengen aan uw naam.

OVERDENKING:
•
•

Vraag de Heilige Geest, in het licht van wat God al in je innerlijke heeft gedaan, welk
gebied Hij in jouw hart nog mag veranderen met Zijn Liefde.
Welke roeping ervaar jij, als Zijn vertegenwoordiger van transformatie die recht en
genade brengt in zijn of haar omgeving, als het gaat om concrete actie?
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DAG 10: EEN "KAIROS" -MOMENT VOOR GODS
MENSEN
BIJBELTEKST VAN VANDAAG:
“Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle
vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen
en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus." (HANDELINGEN 4:29-30)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VRIJHEID GEEFT
“De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid
en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij
geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben." (DANIËL 2:20-21)
“O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn
Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!" (ROMEINEN 11:33)
“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst
van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen
heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader,
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen." (OPENBARING 1:5-6)

BEROUW:
“En hij (Abraham red.) heeft tegen alles in gehoopt tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij
een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw
nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam
reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van
Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar
werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat
God ook machtig was te doen wat beloofd was." (ROMEINEN 4:18-21)
Heer, Abraham probeerde eerst Uw belofte in zijn eigen timing en met zijn
eigen middelen (d.w.z. Ismaël) te vervullen. Soms proberen ook wij, op
dezelfde manier, uw doelen te vervullen zonder onderscheid aangaande
de door U aangestelde tijden. Leg onze diepere motivaties bloot die ons
tot deze fout leiden en vul ons met verwachting en openbaring van Uw
timing om elke belofte in Christus te volbrengen!

VOORBEDE:
“De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw
vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht,... ”(PSALM 110:2-3)
Heer Jezus, de Vader zal U miljoenen mensen geven die nauwkeurig de
tijden zullen onderscheiden, die de waarheid liefhebben en zich vrijwillig
zullen geven op de dag van Uw kracht! Bereid ons voor in die toewijding
en geef ons de kracht om in werken van rechtvaardigheid en genade te
wandelen en om U uit vrije wil te dienen!

OVERDENKING:
• Is er een onvervulde belofte van de Heer waar je groot geloof voor nodig hebt?
• Welke kansen heeft God je laten zien, en wacht Hij tot je ze oppakt?
• Welke volgende stappen heeft God op je hart gelegd de afgelopen 10 dagen?

DE-TERUGKEER.NL| THERETURN.ORG | 10DAYS.NET

PAGINA 11

