2 Korintiërs 4
Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze
taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht
niet. Integendeel, we hebben ons afgekeerd van
heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk,
vervalsen het woord van God niet, maar maken
de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons
ten overstaan van God aan bij ieders geweten.
Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het
Goede Nieuws dat wij verkondigen, geldt dit alleen
voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van
wie de gedachten door de god van deze wereld
zijn verblind, waardoor ze het licht van het Goede
Nieuws niet kunnen zien. Wij verkondigen niet
onszelf. Wij verkondigen dat Jezus Christus de
Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren
zijn. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis
zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen
schijnen om ons te verlichten met de kennis van
zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus
Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot
voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze
overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar
van God. We worden van alle kanten belaagd,
maar raken niet in het nauw. We worden aan het

“Omdat we geloven
en weten dat Hij Die
de Heer Jezus heeft
opgewekt ook ons,
net als Jezus, zal
opwekken en ons
samen met u naar
Zich toe zal voeren.”
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twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
We worden vervolgd, maar worden niet in de
steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet
te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het
sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven
van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij
levenden worden altijd omwille van Jezus aan de
dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan
ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in
ons de dood werkzaam, en in u het leven. Er staat
geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon
ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook
wij, omdat we geloven en weten dat Hij Die de
Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus,
zal opwekken en ons samen met u naar Zich toe
zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat
Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen
verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt,
tot eer van God.
Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat
ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke
bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De
geringe last die we tijdelijk te dragen hebben,
brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en
alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare
dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare
dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
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“Wij kunnen nu
barmhartigheid
tonen aan
anderen door
Zijn compassie,
vergeving en
liefde voor ons.”

Dag 1 - Gods barmhartigheid
Omdat God ons in Zijn barmhartigheid deze taak
gegeven heeft...
Door de geschiedenis heen zien we Gods
barmhartigheid en genade. Barmhartig in
de hof van Eden, tijdens de vloed, tijdens de
uittocht, genade en barmhartigheid dat wij
Zijn kinderen mogen zijn. Alles wat wij doen
komt voort uit Zijn barmhartigheid voor ons.
Hij heeft ons opgericht en ons leven en een
doel gegeven. Soms probeert de vijand ons
voor te liegen dat wij iets niet kunnen vanwege
ons verleden of onze dagelijkse fouten.
Gods barmhartigheid en genade hebben
hiervoor betaald - voor elke tekortkoming van
gisteren, vandaag en morgen! Wij kunnen nu
barmhartigheid tonen aan anderen door Zijn
compassie, vergeving en liefde voor ons.
De werker is naar het veld gegaan als
antwoord op deze barmhartigheid. Het is van
levensbelang dat zijn visie elke dag opnieuw
wordt vernieuwd. Zijn barmhartigheid en
genade geven de motivatie voor alles wat de
werker doet.

Bid dat

• God hem geestelijke ogen zal geven zodat
Hij Zijn hand vol barmhartigheid in elk
detail van zijn leven zal zien.
• Zijn genade de leugens van de vijand, die
probeert het werk in dienst van God uit te
schakelen, zal vernietigen.
• Hij jouw werker meer bedreven zal maken om
barmhartig te zijn naar de mensen om hem
heen.

Spreek

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn
ontferming kent geen grenzen. Elke morgen
schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig
blijkt Uw trouw!
Klaagliederen 3:22-23

Luister
•
•
•
•

Opwekking 123 - Groot is uw trouw
Opwekking 400 - Liefde was het
Psalm 145
Bethel - Mercy

• Jouw werker Zijn barmhartigheid en genade
kent en ervaart, iedere morgen en gedurende
de hele dag.
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Dag 3 - De leugen van
‘je bent niet goed bezig’

Dag 2 - Bediening
...verzaken wij onze plicht niet…
Evenals een lichaam bestaat uit verschillende
onderdelen, zijn er een heleboel taken
en rollen tijdens de uitvoering van onze
bediening. Werkers hebben vaak het
meeste aanzien. Maar bedenk dat zonder
vriendschap, gebed, bemoediging en ﬁnanciële
ondersteuning de bediening niet kan bestaan.
Onderschat nooit de rol van ondersteuning aan
de werker. We weten ook dat alle bedieningen
in de naam van Jezus vroeg of laat zullen
worden aangevallen. De vijand haat alles dat
de naam van Jezus kan verhogen. Vaak hebben
werkers maar een paar gelovigen bij hen in
de buurt, of zelfs in het hele land. De vijand
kan dit gebruiken om te zorgen dat ze zich
alleen en eenzaam gaan voelen. Daarom is het
van belang dat de werker weet dat er mensen
achter hem staan, hem willen bemoedigen en
hem overladen met gebed!

Bid dat

• Jouw werker op een bijzondere manier mag
worden aangeraakt. Dat hij mag weten dat
hij het goede doet.
• Dat God jou wil aanraken zodat je trouw kunt
zijn in je ondersteuning aan jouw werker.
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• Alle uitgezonden teams, kerken en
organisaties open staan voor de noden
van degenen die gezonden zijn. Bid voor
duidelijke communicatie tussen alle partijen.
• God alle deuren voor hen opent. Dat ze
worden voorzien van visa, ﬁnanciën,
bevoegdheden en andere zaken die
nodig zijn om hun bediening te kunnen
volbrengen.
• God hen visie en focus geeft. Dat ze worden
gewaardeerd door degenen waartoe ze
geroepen zijn.
• God zal voorzien in een ‘thuis’ en medearbeiders.

Spreek

Wij zullen ons wijden aan het gebed en aan de
verkondiging van het woord van God.
Handelingen 6:4

Luister

• Opwekking 598 - Uw sterke hand
• Opwekking 237 - Jezus wij verhogen U
• Joh. de Heer 894 - Wees stil mijn ziel, de
HEER is aan uw zij
• Don Loewen - United

...Integendeel, we hebben ons afgekeerd van
heimelijke lafheid...
Zo, die woorden hakken erin! Denk je eens
in hoe het is als deze woorden herhaaldelijk
worden uitgesproken over de werker. De
vijand wil niets liever dan dat de werker gaat
geloven dat hij niet goed bezig is. Hij wil dat
de moed hem in de schoenen zakt en dat het
werk waarvoor God hem geroepen heeft toch
niets wordt (of niet eens van de grond komt).
Deze leugen is vaak een dagelijkse worsteling.
De vijand heeft veel listen die hij probeert
in te zetten. De werker loopt elke dag tegen
moeilijkheden aan. Zoals een nieuwe cultuur,
een andere taal en daarbij is alles ver weg van
dat wat zo bekend is. Gelukkig hebben wij een
God Die dit begrijpt. Jezus kwam als baby naar
de aarde en moest als kind ook alles leren.

Bid dat

• God vandaag wil bemoedigen. Bid dat door
alle moeiten heen jouw werker steeds meer
van Hem afhankelijk mag zijn. Vraag de Heer
om jou duidelijk te maken waar je speciﬁek
voor kan bidden.

• God de leugen - dat jouw werker niet goed
bezig is - wil doorbreken. Bid om open ogen,
dat jouw werker mag zien waar God hem
voor Zijn glorie kan gebruiken.
• Vandaag een doorbraak zal zijn in
taalbeheersing en in gevoeligheid voor de
cultuur. Bid dat jouw werker zich thuis mag
voelen op de plek waar hij nu woont.
• Er vandaag nieuwe hoop mag zijn om
opnieuw uit te gaan, ondanks eerdere fouten
en falen. Bid voor kracht in het gemis van
familie en vrienden.

Spreek

Want de deur staat hier wijd open voor mijn
werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.
1 Korintiërs 16:9

Luister

• Opwekking 713 - Als U het huis niet bouwt
• Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw
genade
• Psalm 68:10 - Geloofd zij God met diepst
ontzag!
• Audrey Assad – I shall not want
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Dag 4 - Zonde en verzoeking
…we gaan niet sluw te werk…
Er zijn altijd verzoekingen van de
tegenstander. Zelfs Jezus, onze Hogepriester,
werd verzocht. Soms is de druk om ‘perfect’ te
zijn zo groot dat we proberen zonde af te doen
met ‘het is niet zo erg’. De waarheid is alleen
dat zelfs de kleinste zonde grote gevolgen kan
hebben. Het maakt de intieme relatie met God
en degenen om ons heen kapot. Een kleine
zonde kan een roeping of bediening helemaal
kapotmaken.
Jezus is gestorven om onze zonden van ons
weg te nemen, om ons vrij te maken van de
gebondenheid van zonde. Hij maakt ons heilig
en puur. Helaas, we hoeven maar in onszelf
en om ons heen te kijken om te beseffen dat
we die bevrijding nog niet helemaal ervaren.
Het zal een strijd zijn en blijven zolang we
op deze aarde leven. Tegelijk heeft God ons
de overwinning gegeven, elke keer dat wij de
zonde belijden! We mogen elke keer Zijn troon
naderen en genade ontvangen. Dit geldt ook
voor de werker. De werker leeft vaak in een
cultuur waar mensen niet veel stilstaan bij de
gevolgen van zonde. Men gelooft vaak dat na
een paar goede werken de slechte daden er niet
meer toe doen. Dit zie je vooral bij moslims.
Bovendien zijn gedachten niet zondig, volgens
hen, alleen de daden. Voor onze werker is het
belangrijk dat hij dichtbij de Hogepriester
blijft, Degene die volledig zonder zonde is.
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Bid dat

• Jouw werker kracht en
onderscheidingsvermogen heeft om
verzoekingen te weerstaan. Dat jouw werker
afstand neemt van datgeen wat hij verborgen
houdt, waar hij zich voor schaamt.
• God hem bewust maakt van zonde en dat
‘Zijn vriendelijkheid hem zal leiden tot
berouw’. Bid dat het voorbeeld om zonde
te belijden, degenen rondom hem zal
beïnvloeden.
• Door de kracht van de Geest jouw werker een
heilig leven leidt, volgens de vruchten van de
Geest. Bid dat hij zo dicht mogelijk bij Hem
zal blijven en dat hij weet dat hij zonder
Hem niet kan leven en werken.

Spreek

... Laten we daarbij de blik gericht houden
op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons
geloof...
Hebreeën 12:1-2

Luister

• Opwekking 427 - Dwars door het vuur
• Opwekking 315 - Heer uw bloed dat reinigt
mij
• Matt Maher – Lord I need You
• Joh. de Heer 441 - Heer, ik geef mijn hart aan
U, maak het rein van zonden nu!

Dag 5 - Eerlijkheid, betrouwbaarheid
en Gods stem verstaan
...vervalsen het woord van God niet…
Een van de vele dingen waarom we van Jezus
houden is het feit dat Hij betrouwbaar is. We
kunnen er van op aan dat alles wat Hij zegt
waar is. We verlangen dat anderen ons zien
als eerlijk en integer. Op deze manier willen
we Christus laten zien. Maar er zijn veel
uitdagingen om eerlijk en betrouwbaar te zijn.
Zeker voor werkers. De meeste regeringen
van de landen waar ze zijn uitgezonden, doen
hun werk op basis van corrupte praktijken.
Bijvoorbeeld omkoping. Daarnaast krijgen
werkers vaak te maken met een cultuur
waar eer en schaamte centraal staan. In een
dergelijke cultuur wordt eerlijkheid op een
andere manier ingevuld dan in het westen.
Mensen denken vaak: “Je kunt beter liegen
dan in je eer te worden aangetast. Je kunt
beter de waarheid verdraaien dan een ander
teleurstellen.” We mogen weten dat wij altijd
aan God mogen vragen wat het juiste is om
te doen en om te zeggen. Ook om ons eigen
gedrag te toetsen. Juist daarom is het zo
belangrijk om je vast te houden aan Gods
waarheid en je daarin te verdiepen.

Bid dat

• Dat God jouw werker helpt om eerlijk
en betrouwbaar te blijven in alle
omstandigheden.
• Jouw werker steeds meer op de betrouwbaarheid van Christus zal vertrouwen.

• Dat jouw werker de stem van Jezus steeds
beter verstaat en vertrouwt op Zijn leiding
voor zijn leven en bediening.
• Dat God de leugens, die de vijand in zijn hart
probeert te planten, eruit zal rukken. Vraag
Hem om jou te laten zien om welke leugens
het gaat en weersta ze in de naam van Jezus!
Bid dat er waarheid voor in de plaats komt,
zodat de leugen niet kan terugkeren.
• Voor bescherming wanneer de werker te
maken heeft met omkoping en corruptie.
Vraag of Hij hem wijsheid zal geven zodat hij
hier goed mee om kan gaan.

Spreek

...De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept
zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze
naar buiten....
Johannes 10:3-5

Luister

• Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn redder
• Opwekking 790 - God is mijn herder
• Elly & Rikkert – De weg, de waarheid en het
leven
• Joh. de Heer 642 - Slechts vertrouwen elke
dag, hoe de storm ook woeden mag
• Bethany worship - Speak
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