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EVANGELISATIE & GEBED
Dit jaar vieren we het 70-jarig jubileum van de Stichting Johan
Maasbach Wereldzending. Ons doel is al die jaren hetzelfde
gebleven, namelijk: om het grootste aantal mensen te bereiken
met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke
tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.
Evangelisatie heeft altijd centraal gestaan in ons leven en werk, en gebed speelt
daarbij een zeer belangrijke rol. Daarom willen we dit jubileumjaar beginnen
met een maand van gebed. Deze gebedskalender zal je hierbij helpen. Voor elke
dag is er een gedachte om je richting te geven waarvoor je kunt bidden.

Laten we als Blessing Family samenstemmen in alle gebeden en voorbeden, en daarbij geloven voor een
opwekkingsdoorbraak in ons leven, de gemeente, onze omgeving, ons land en wereldwijd. God belooft in Zijn Woord dat
als we bidden en Hem zoeken, Hij ons zal horen en verhoren.
Op The Blessing Day of Prayer zullen we samen bidden en God zoeken. Verwacht ook een wonder voor jezelf! Kom met je
hele gezin. Neem je rekeningen mee, je doktersverklaring, of welke nood je ook hebt. We zullen samen bidden en geloven
voor wonderen. Kijk op maasbach.nl voor de adressen en tijden.
Je kunt je gebedsverzoek ook alvast opsturen via WhatsApp: 06 25 19 89 84, e-mail: theblessingdayofprayer@maasbach.com,
Global Prayer Network (gpnetwork.nl) of per post: Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag. En vergeet niet de livestream
met familie, vrienden en kennissen te delen.
BID IN HOOP door Gods Woord te bidden.
In de Bijbel lezen we wie God is, wat Zijn wil is, hoe Hij werkt en wat Hij allemaal heeft beloofd. Bid vanuit Gods Woord
en belijd Zijn beloften.
BID IN NEDERIGHEID door voor anderen te bidden.
Bid niet alleen voor je eigen noden, maar bid ook voor anderen. Vraag God je ogen te openen voor de nood om je heen.
BID IN EENHEID door samen te bidden.
Deze maand bidden we elke dag met alle Blessing Family Members voor dezelfde gebedspunten. Ervaar de kracht,
blijdschap en uitwerking wanneer we samen bidden en God zoeken.
BID IN VERANTWOORDELIJKHEID door lief te hebben en te getuigen.
Zoek naar gelegenheden om de mensen voor wie je bidt, op een praktische manier te helpen. En vraag God om een
opening te geven om van Hem te getuigen.

Keep going strong and keep shining bright!

David & Regina Maasbach
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JULLIE ZIJN HET LICHT VOOR DE
WERELD. EEN STAD DIE OP EEN
BERG LIGT, KAN NIET VERBORGEN
BLIJVEN. EN ALS JE EEN OLIEL AMP
AANSTEEK T, ZET JE ER DAARNA GEEN
EMMER OVERHEEN. NEE, JE ZET HEM
HOOG NEER, ZODAT IEDEREEN IN
HUIS LICHT HEEFT. L AAT OP DEZELFDE
MANIER JULLIE LICHT SCHIJNEN
VOOR DE MENSEN.
MATTHEÜS 5:14-16a
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WEEK 1
ZONDAG 2 JANUARI

MAANDAG 3 JANUARI

DANKDAG

HEB JIJ DORST?

‘Heer mijn God, ik zal U met mijn

hele hart

prijzen. Ik zal U voor altijd aanbidden. Want U

‘Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op
het droge. Ik zal

Mijn Geest op je nageslacht

bent heel erg goed en liefdevol voor mij. U heeft

gieten en Mijn zegen op je nakomelingen.’

me van de dood gered.’ PSALM 86:12-13

JESAJA 44:3

Neem vandaag de tijd om God te danken dat

Voordat je aan deze gebedsmaand begint, is het

Hij Jezus heeft gestuurd om voor jou te sterven

belangrijk om je af te vragen: heb ik echte dorst?

aan het kruis. Hij heeft jou gereinigd van alle

Er is namelijk een groot verschil tussen iets willen

zonden, jou gered en jou aangenomen als Zijn

drinken en echte dorst hebben. Wil je God aan het

kind. Nu mag je samen met Hem leven.

werk zien als nooit tevoren? Dat is mogelijk als je

En later mag je voor altijd bij Hem zijn.

dorst hebt naar God. Zoek Hem met meer ijver dan
ooit. Hij staat klaar om jouw leven te veranderen.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn
enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’

ACTIEPUNT

JOHANNES 3:16

Zet elke dag een bepaalde tijd apart om met God
door te brengen. Het kan in de ochtend zijn of in de
avond – wat het beste voor jou werkt. Schrijf alles op
wat God deze maand tot jou spreekt.

WOENSDAG 5 JANUARI

DINSDAG 4 JANUARI

BEGIN MET GENADE

Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons

OPWEKKING IS VOOR…

Mijn Geest

‘

‘Ik zal

volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij

jullie zonen en jullie dochters zullen profeteren,

uitstorten op alle vlees:

door onze overtredingen dood voor Hem. Hij

jullie ouderen zullen dromen dromen, jullie

heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat

jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de

een genade! Dat je gered bent, is enkel en alleen

dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen

genade van God.’ EFEZIËRS 2:4-5

Mijn Geest uitstorten.’ JOËL 2:28-29

God houdt onvoorwaardelijk van jou. Het maakt niet

God heeft beloofd dat Hij Zijn Geest zal uitstorten op

uit wat je hebt gedaan. Zijn genade is genoeg voor

alle vlees. Dat betekent: op iedereen. Op mannen en

jou. Door het offer en het bloed van Jezus mag je

vrouwen, ouderen en jongeren. God wil jou elke dag

een persoonlijke relatie met God hebben. Door Zijn

verfrissen en vernieuwen als je Hem blijft zoeken in

genade blijf je wandelen op Gods weg en zal je

je leven.

geestelijk groeien.
ACTIEPUNT
ACTIEPUNT

Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt; jij kan een

Vraag God jou elke dag te vullen met Zijn genade.

persoonlijke opwekking ontvangen. Begin te geloven

En deel jouw getuigenis van Gods genade met

dat God dit wil doen in jouw leven en bid ervoor.

anderen.
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DONDERDAG 6 JANUARI

VRIJDAG 7 JANUARI

WAAROM HEBBEN WIJ EEN OPWEKKING NODIG?

DAAR KOMT DE REGEN

‘Wilt U ons volk weer tot

leven brengen, zodat

alle mensen over U kunnen juichen?’ PSALM 85:7
Veel gelovigen zijn te snel tevreden met hun

‘Elk volk ter wereld dat weigert naar Jeruzalem te
gaan om de koning, de Here van de

hemelse

legers, te aanbidden, zal geen regen krijgen.’
ZACHARIA 14:17

geestelijk leven. Ze zien niet in dat ze een geestelijke
opwekking nodig hebben. Je hebt een opwekking

Zit je in een geestelijke droogte? In Zacharia

nodig als je bijvoorbeeld minder blijdschap en vuur

vinden we de sleutel tot het uitstorten van hemelse

hebt dan vroeger. Als je meer een toeschouwer in de

zegeningen en opwekking: aanbidding. Vind je

kerk bent dan een aanbidder. Als je kinderen vragen

weg uit de woestijn en in de regen van opwekking

of jullie deze week naar de kerk gaan of niet. Wil je

en zegeningen door de kracht van aanbidding.

een verandering in je geestelijk leven? Dan ben je

Wanneer je Hem aanbidt, geef je jezelf over aan

klaar voor een nieuwe aanraking van God.

God. Heb je een nood? Aanbid God. Weet je niet
wat je moet doen? Aanbid God. Prijs Hem voordat je
de regen ziet. Want waar aanbidding is, zal regen

ACTIEPUNT

komen.

Neem vandaag de tijd voor zelfreflectie. Hoe staat
het met jouw geestelijk leven? Op welke gebieden
heb je een opwekking nodig? Breng het bij de Heer

ACTIEPUNT

in gebed en verwacht een doorbraak hierin.

Aanbidding is niet alleen voor in de kerk.
Vul je huis en leven met aanbidding.

ZATERDAG 8 JANUARI

MEDIA OUTREACH

BID VANDAAG VOOR DEZE TAK VAN DE JMWZ
Het doel van de Stichting Johan Maasbach
Wereldzending is om het grootste aantal mensen te
bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de
kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons
ter beschikking staan.
Dit doen we onder andere via de media:
• Maasbach Radio, 24/7 opbouwende muziek en
quotes en getuigenissen.
• Maasbach’s Message Station, een online ‘on
demand’ platform met audio’s van opbouwende
preken, korte bemoedigingen, getuigenissen,
Bijbelverhalen en studies.
• Livestream, elke zondagochtend en
woensdagavond The Blessing Church bij jou thuis.
• NIEUW LEVEN, een geloofsopbouwend magazine
met inspirerende verhalen, studies en praktische tips.
• Geloofsopbouwende boeken
• Social media
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WEEK 2
ZONDAG 9 JANUARI

MAANDAG 10 JANUARI

DANKDAG

OPWEKKING MIDDEN IN JE STORM

‘Met hart en ziel wil ik

de Here prijzen en Zijn

heilige naam loven. Mijn ziel, prijs de Here en

vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds
heeft gedaan.’ PSALM 103:1-2

‘Hij lijkt op een boom die aan de oever van
een beek staat. Wanneer het jaargetijde ervoor
aanbreekt, draagt hij

volop vrucht en zijn

bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens
onderneemt, is een succes.’ PSALM 1:3

Neem vandaag de tijd om God te danken voor alle
wonderen die Hij in jouw leven heeft gedaan en voor

Misschien ga je door de moeilijkste periode van

alle zegeningen die Hij heeft gebracht. Heeft Hij

je leven. Er is goed nieuws! Je kan zelfs in donkere

jou genezen of bevrijd? Heeft Hij voorzien in wat jij

tijden een persoonlijke opwekking meemaken

nodig had? Heeft Hij jou gezegend?

met deze Bijbelse principes: overdenk Gods Woord,

Dank Hem ervoor.

blijf geplant waar God jou geplaatst heeft en
prijs God. Herinner jezelf aan Gods goedheid,

‘Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God

trouw, liefde en kracht.

altijd, wát er ook gebeurt. Want dat is wat God van
jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen.’
1 THESSALONICENZEN 5:16-18

ACTIEPUNT
Vraag God jou te helpen om Hem te vertrouwen,
zelfs in de moeilijkste tijden. Hij is altijd goed.

DINSDAG 11 JANUARI

WOENSDAG 12 JANUARI

GELEGENHEID VOOR OPWEKKING

HOE WORD IK EEN GEESTELIJKE STRIJDER?

‘Dan zul je zien dat Ik de vensters van
de hemel zal openen en een stroom
van

zegen over je zal uitstorten.’

Gods wapens om je te

kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zul

je, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen

MALEACHI 3:10

uit de strijd tevoorschijn komen.’ EFEZIËRS 6:13

God gaf manna uit de hemel aan Zijn volk in de

Als we een opwekking in Nederland willen zien,

woestijn. Hij kan, waar dan ook, een venster voor jou

moeten we geestelijke strijders worden. We moeten

openen. Ben jij klaar om de vensters van de hemel

opstaan, het zwaard van de Geest nemen en God

te openen voor zegeningen, wonderen, opwekking

zoeken voor een uitstorting van Zijn Geest. Oefen je

of voorziening? Dan moet je gebruikmaken van de

geloof en bid elke dag voor je huwelijk, je kinderen,

gelegenheden die God geeft. Dat deden de helden

de gemeente, de regering enzovoort. Wanneer je dat

in de Bijbel ook. Kijk maar naar het leven van David,

doet, zal God jou de kracht geven om een verschil te

Esther, Nehemia enzovoort.

maken in deze tijd.

ACTIEPUNT

ACTIEPUNT

Lees over een van de helden in de Bijbel. (Je kunt ook

Maak je klaar voor de geestelijke strijd. Trek elke

het boek ‘De grote helden’ van David en John T.L.

dag de wapenrusting aan door gebed en het lezen

Maasbach lezen.) En vraag God om jouw ogen te

van Gods Woord.

openen voor de gelegenheden die Hij jou geeft.
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‘Bewapen je dus met al

T H E B LE S S I N G

M ONTH OF

‘Ik en

Prayer 2022

DONDERDAG 13 JANUARI

VRIJDAG 14 JANUARI

OPWEKKING IN JOUW GEZIN

DIEPE GEESTELIJKE WORTELS

mijn huis, wij zullen de Here dienen.’

‘Gods volgelingen zullen

groeien en

JOZUA 24:15

bloeien als palmbomen.’ PSALM 92:13

Ons gezin heeft meer dan ooit tevoren een

God belooft ons voorziening en groei, zelfs wanneer

opwekking nodig. Een gezin dat in vuur en vlam

alles om ons heen afsterft. De sleutel tot bloei in de

voor God staat, kan standhouden tegen de

woestijn is het hebben van diepe wortels. Met diepe

verleidingen en druk van de maatschappij. Geef

geestelijke wortels zul je de geestelijke voeding

de vijand geen ruimte om te werken in de gedachten

krijgen die je nodig hebt om elke beproeving te

van je kinderen. Leer je kinderen en kleinkinderen

weerstaan. Voed je geest met Gods Woord. Ontvang

Gods richtlijnen. Als je hun leert welke weg ze

het levende water van Jezus door gebed. Roep God

moeten gaan, kan je zelfs invloed hebben op de

aan en vertel Hem je wensen en angsten. Belijd de

generaties die nog komen.

vele beloften van God over jouw leven.

ACTIEPUNT

ACTIEPUNT

Bekijk de regels en standaarden in je gezin.

Schrijf een paar manieren op hoe jij persoonlijk kan

Zijn er punten die aangescherpt of aangepast

groeien in een diepere relatie met God tijdens deze

moeten worden? Breng het in gebed en pas het

gebedsmaand en bid voor Gods hulp.

aan in je gezin.

ZATERDAG 15 JANUARI

KINDERWERK

BID VANDAAG VOOR DEZE TAK VAN DE JMWZ
Jezus heeft gezegd: ‘Laat de kinderen bij Mij komen.
Houd ze niet tegen.’ Kinderen zijn heel belangrijk en
kostbaar in Gods ogen, en dat vinden wij ook.
Oasis
Als er iets is wat ons raakt, dan zijn het wel de
kinderen die lijden. In 2010 zijn wij de OASIS Charity
Association gestart in Curitiba, Brazilië, waar kansarme
kinderen overdag worden opgevangen. God heeft door
OASIS heen veel kinderen genezen en hun toekomst
herschreven. We hebben inmiddels ook andere locaties
in Brazilië geopend en onze eerste in Indonesië.
All Kids 1st
All Kids 1st is ons sprankelend kinderwerk. Op ons
YouTube-kanaal en op allkids1st.nl vind je allerlei
liedjes, Bijbelverhalen, spellen, werkjes en printables.
In The Blessing Churches werken we met The Blessing
Kids Curriculum. Ook buiten de kerk vertellen we de
kinderen over Gods liefde.
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HERE, GOD VAN DE
HEMELSE LEGERS, WIE IS ZO
GROOT EN MACHTIG ALS U?
UW TROUW OMGEEFT U.
U BEHEERST DE WOEDE
VAN DE ZEE, ALS DE
GOLVEN HOOG OPRIJZEN,
BRENGT U ZE TOT RUST.
PSALM 89:9-10
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WORD JIJ OOK
JUBILEUMJAAR GEBEDSPARTNER?
Meld je in dit jubileumjaar aan als gebedspartner. Je krijgt dan van januari t/m december elke maandag de gebedslijst per
mail. Of het nu 5 minuten per dag is of 20 minuten per week; jij kunt mensen in nood helpen door jouw gebed. GPN gelooft in
de kracht van gebed. Gebed verandert de meest onmogelijke situaties. Laten we samen tot God gaan en bidden voor de noden
in de wereld en alle gebedsverzoeken. Word jij ook een jubileumjaar gebedspartner?

Ja, ik wil in dit jubileumjaar een gebedspartner zijn.
Scan de QR-code of ga naar gpnetwork.nl.

Geschiedenis
In 1997 werd het Global Prayer Network opgericht. Een wereldwijd gebedsnetwerk om de nood in de wereld en de
persoonlijke noden van de mensen bij God te brengen. Het is onderdeel van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending.
Wat we doen
1.
Zoveel mogelijk christenen, kerken en organisaties oproepen om te bidden, zodat er 24 uur per dag, 7 dagen per
week en 365 dagen per jaar gebeden wordt. Inmiddels hebben we gebedspartners in tientallen landen 		
wereldwijd, zoals: Nederland, België, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten, Bangladesh, Suriname en de
Dominicaanse Republiek.
2.

Een centraal punt zijn van wereldwijd inkomend en uitgaand gebedsverkeer (voorbeden en gebedsverhoringen).
Elk jaar komen er duizenden gebedsverzoeken binnen. De voorbeden en gebedsverhoringen die wij 		
ontvangen, mailen wij 1 keer per week naar de gebedsgroepen en voorbidders.

3.

Klaarstaan voor ieder persoon in nood door wereldwijd voor hem/haar te bidden. Daarnaast kan men bellen
naar de Gebedslijn voor een persoonlijk gesprek en gebed. Of men kan 24 uur per dag bellen naar Telehulp voor
een bemoediging en een gebed via een antwoordapparaat.

Getuigenissen
‘Ik was zo depressief, maar na jullie gebed was ik zo intens gelukkig. Ik ben nu weer net zo vrolijk als voorheen. Het is echt
een wonder!’ – Dhr. T.
‘Hierbij laat ik u weten dat mijn man en ik weer samen zijn. Ik dank u voor uw gebeden en bemoedigingen.’ – Mevr. C.E.
‘Ik had gebed gevraagd voor voorziening in een woning voor diverse personen. De een na de ander heeft een prachtige
woning gekregen! Ik dank God voor deze gebedsverhoringen.’ – Mevr. M.
Wie kunnen er gebed aanvragen?
Gelovigen en niet-gelovigen, kinderen, jongeren, ouderen, kortom: iedereen!
Hoe kun je gebed aanvragen?
- Internet: www.gpnetwork.nl
- E-mail: info@gpnetwork.com
- Telefoon: Gebedslijn (070 310 77 77) voor een persoonlijk gesprek of gebed
of Telehulp (070 364 28 33) voor een korte bemoediging en gebed
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WEEK 3
ZONDAG 16 JANUARI

MAANDAG 17 JANUARI

DANKDAG

OPWEKKING VOOR ANDEREN

‘Telkens als ik aan jullie denk, dank ik God. Als ik

‘De HERE is vol medelijden, vergeving en

voor jullie bid, is mijn hart vol vreugde.’

genade. Hij heeft geduld en Zijn goedheid

FILIPPENZEN 1:3-4

en trouw zijn

overvloedig.’

PSALM 103:8

Neem vandaag de tijd om God te danken voor alle
mensen die Hij in jouw leven heeft gebracht. Denk

Misschien bid je deze maand voor bekering van

aan je man/vrouw en je kinderen, je voorganger, je

een familielid, vriend of collega. Weet dan: de

gemeenteleden, je familie, je vrienden, de persoon

opwekkingskracht van Jezus is ook beschikbaar voor

die jou tot Jezus heeft geleid enzovoort.

hem/haar. Het maakt niet uit wat die persoon heeft
gedaan. Hij/zij kan Gods vergeving en genade

‘Daarom houd ik ook niet op God voor jullie te

ontvangen. Geef niet op. Blijf voor hem/haar bidden

danken, want ik heb gehoord hoe groot jullie geloof

en geloven.

in de Here Jezus en jullie liefde voor alle christenen
is. Ik dank God zonder ophouden voor jullie.’
EFEZIËRS 1:15-16

ACTIEPUNT
Breng die persoon dagelijks voor de troon van God
en bedenk hoe je hem/haar kan bereiken met Gods
liefde en genade.

DINSDAG 18 JANUARI

TREK VERDER

WOENSDAG 19 JANUARI

OPWEKKING: MISSION POSSIBLE

voorbij is en strek mij uit

‘De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE

naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot

bracht mij in de geest naar buiten en zette mij

het uiterste in om mijn doel te bereiken.’

neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.

FILIPPENZEN 3:14

Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen:

‘Ik vergeet wat

Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven
De toekomst die God voor jou heeft, is zo geweldig.

komen.’ EZECHIËL 37:1,5

Blijf niet hangen in de teleurstellingen van het
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verleden. Als je door een moeilijke tijd heen bent

Zoals God leven blies in deze dorre

gegaan, is het tijd om het verleden los te laten.

doodsbeenderen, kan Hij nieuw leven blazen in jouw

Het is makkelijk om te blijven waar je bent. Maar

situatie. Onthoud dat het onmogelijke gebeurt in

trek verder in je roeping. Het Woord van God zal

onmogelijke situaties. Juist in een dal kan God Zijn

jou wijsheid, geloof en kracht geven om verder te

glorie laten zien. Verlies je blijdschap niet. Spreek

trekken.

het Woord van God uit over jouw situatie en bid.

ACTIEPUNT

ACTIEPUNT

Vergeef de personen die jou in het verleden pijn

Ons probleem is dat we vaak een overvol leven

hebben gedaan. Laat de dingen uit het verleden los

leiden en we ‘geen tijd hebben’ om te bidden.

die jou tegenhouden om verder te trekken. Vraag

Maar bid, bid, bid. Als je dat doet, zal God leven

God jou hierbij te helpen.

brengen.

T H E B LE S S I N G

M ONTH OF

Prayer 2022

DONDERDAG 20 JANUARI

VRIJDAG 21 JANUARI

DE ROL VAN DE HEILIGE GEEST

OPWEKKING IN JE DENKEN

‘Zij werden allemaal vervuld van de Heilige
Geest en begonnen in vreemde talen te spreken:

‘Je denken moet grondig

vernieuwd

worden.’

EFEZIËRS 4:23

woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’
HANDELINGEN 2:4

Er speelt zich een geestelijke oorlog af in je
gedachten. De duivel zal zijn best doen om controle

Jezus had Zijn discipelen de opdracht gegeven om te

te krijgen over jouw denken. Daarom is opwekking

wachten op de Heilige Geest. De Heilige Geest zou

en vernieuwing van je denken zo belangrijk.

hun de kracht en macht geven om Gods plan uit te

Bescherm jouw gedachten. Je kan elke negatieve

voeren. De discipelen volgden Jezus’ instructies op en

gedachte veranderen door Gods Woord. Vernieuw je

de Heilige Geest kwam over hen. De Heilige Geest

denken elke dag door tijd door te brengen in Gods

is Gods kracht in jou. Hij is de tegenwoordigheid

Woord en in gebed. Als je dat doet, zal je elke strijd

van God hier op aarde. Hij is gestuurd om in ons te

in je leven overwinnen.

wonen, ons te leiden en te troosten, onze geest op te
wekken en ons kracht te geven om het onmogelijke
hier op aarde te doen.

ACTIEPUNT
Vraag God jouw denken te vernieuwen. Zoek een
paar bemoedigende Bijbelteksten op en lees ze

ACTIEPUNT

wanneer de vijand je denken wil vullen met slechte of

Lees in de Bijbel over de Heilige Geest. En vraag

negatieve gedachten.

God elke dag om jou te vullen met Zijn Geest.
ZATERDAG 22 JANUARI

THE BLESSING CHURCHES

BID VANDAAG VOOR DEZE TAK VAN DE JMWZ
Als zendingswerk heeft de Johan Maasbach
Wereldzending vele gemeenten mogen
voortbrengen, die lokaal en door andere organisaties
beheerd worden. In Nederland waren diverse
gemeenten door Johan en Wilhelmina geplant, die
vast onderdeel van de JMWZ waren.
Op 27 september 2009 werd de naam ‘The Blessing
Churches’ geboren. Alle kerken van de JMWZ
gingen verder onder deze naam. Daarnaast gaf dit
andere kerken de mogelijkheid om zich aan te sluiten
bij The Blessing Family, een netwerk van gemeenten
en zendingswerken. Samen werken we aan het grote
doel dat God ons vanaf het begin heeft gegeven.
Inmiddels zijn er onder andere Blessing Churches in
Nederland (Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht,
Gouda, Utrecht, Vlaardingen en Zwolle), Brazilië
(Curitiba en Santo Antônio de Jesus), Zwitserland
(Genève), Israël (Tel Aviv en Askelon) en Nigeria (Jos).
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WEEK 4
ZONDAG 23 JANUARI

MAANDAG 24 JANUARI

DANKDAG

ZAAI IN JOUW OPWEKKING – DEEL 1

‘Ik weet wat Mijn

plannen voor jullie zijn, zegt

‘Wat iemand

zaait, zal hij ook oogsten.’
GALATEN 6:7

de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen
vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een

Zaaien en oogsten geldt niet alleen voor de

hoopvolle toekomst voor jullie.’

natuurlijke wereld; het is ook een wet in de

JEREMIA 29:11

geestelijke wereld. God wil dat je een leven van

Neem vandaag de tijd om God te danken voor

het hangt allemaal af van jouw zaad. Jouw input in

alles wat Hij nog zal doen in jouw leven. Dank Hem

het leven bepaalt de uitkomst van jouw leven. Elke

voor dit nieuwe jaar en voor wat Hij van plan is. Hij

relatie, elke muziekstijl, elk soort vermaak en alles

heeft een geweldige toekomst voor jou klaarliggen.

waarnaar je kijkt of luistert, is een zaad dat je zaait,

Onthoud: dit alles is nog maar het begin.

wat jouw geest voedt of schaadt.

opwekking, blijdschap en zegeningen oogst. Maar

‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen,

ACTIEPUNT

dat is wat God bereid heeft voor hen die

Schrijf allerlei manieren op hoe je kunt zaaien in

Hem liefhebben.’

jouw geestelijk leven. Maak daarna de toewijding

1 KORINTHIËRS 2:9

om jouw lijst in praktijk te brengen en begin het
goede zaad te zaaien.

DINSDAG 25 JANUARI

WOENSDAG 26 JANUARI

ZAAI IN JOUW OPWEKKING – DEEL 2

JOUW BRON VOOR OPWEKKING

‘Laten wij nooit ophouden met goed doen, want

‘Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen?

na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan

Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei:

oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.’

Uw dienares heeft niets anders in huis dan

Zaaien in je geestelijk leven is een dagelijks proces.

We kijken vandaag en morgen naar het verhaal van

GALATEN 6:9

een kruikje met

olie.’ 2 KONINGEN 4:2

Lees elke dag het Woord van God. Bid en aanbid

de weduwe in 2 Koningen 4. God is Jehova Jireh,

elke dag. Ga trouw naar alle samenkomsten. Maak

God onze Voorziener. Veel gelovigen denken dat

dagelijkse keuzes die God eren op elk gebied van je

ze zelf niets hebben. Maar de weduwe moest naar

leven. Je ziet misschien niet meteen resultaat, maar

binnen kijken en inzien dat God al heeft voorzien.

geef niet op. Het Woord van God belooft dat jouw

Zij had een kruikje olie. De olie vertegenwoordigt de

input altijd de uitkomst bepaalt.

Heilige Geest. Gods Geest woont in ons en zal ons
een opwekking geven waar dat nodig is.

ACTIEPUNT
Blijf niet stilstaan, maar strek je uit naar geestelijke

ACTIEPUNT

groei. Vraag God aan jou te laten zien wat je moet

Schrijf alle manieren op hoe God jouw Voorziener is

veranderen, zodat je verder kan groeien.

geweest in de afgelopen tijd. Dank God ervoor en
geloof dat Hij ook jouw Voorziener in de toekomst
zal zijn.
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T H E B LE S S I N G

M ONTH OF

Prayer 2022

DONDERDAG 27 JANUARI

VRIJDAG 28 JANUARI

EEN LEEG VAT

DE KRACHT OM EEN IMPACT TE MAKEN

‘Toen zei Elisa: Ga naar huis en vraag aan
al je buren om zo veel mogelijk

potten en kruiken.’

lege

2 KONINGEN 4:3

‘God deed door de handen van Paulus
buitengewoon

grote dingen.’

HANDELINGEN 19:11

Toen de weduwe begon te schenken, kwam Jehova

God kan jouw handen gebruiken om machtige

Jireh, onze Voorziener, in actie. Hij gaf haar meer

dingen te doen. Het is Gods verlangen om zielen

dan genoeg. Misschien heb je vandaag, net als de

te winnen. En dit wil Hij door ons heen doen. God

weduwe, een grote nood. Jehova Jireh komt wanneer

vroeg Mozes in Exodus 4 wat hij in zijn hand had,

je in gehoorzaamheid aan Hem handelt. God kan

en Hij stelt ons vandaag dezelfde vraag. Hij vraagt

jou verfrissen, genezen, bevrijden enzovoort. Je moet

ons om onszelf en wat we hebben aan Hem te geven

alleen de olie van de Heilige Geest laten stromen in

om de zielen te bereiken in onze omgeving, ons land

je leven!

en over de hele wereld.

ACTIEPUNT

ACTIEPUNT

Onderzoek jouw geestelijk leven. Maak jezelf leeg

Denk na over alles wat God aan jou heeft laten

van de dingen van deze wereld, zodat de zalving

zien en tot jou heeft gesproken tijdens deze

van de Heilige Geest je nog meer kan vullen.

gebedsmaand. Dank Hem voor de groei en
verandering die Hij heeft gebracht. Vraag Hem jou
te helpen om verder te blijven groeien in Hem.

ZATERDAG 29 JANUARI

EVANGELISATIE

BID VANDAAG VOOR DEZE TAK VAN DE JMWZ
Johan Maasbach wist dat God hem riep om het
evangelie te prediken. In zijn vrije tijd trok hij door
Nederland met een ‘evangelietent’. Wilhelmina
Klumper hielp het evangelie te verspreiden
in Stadskanaal en Vroomshoop. Tijdens een
tentsamenkomst in Stadskanaal ontmoetten Johan en
Wilhelmina elkaar voor het eerst. In 1952 trouwden
ze met elkaar en startten ze evangelisatiediensten in
Gouda.
De JMWZ is vanaf toen actief bezig met
evangelisatie in binnen- en buitenland. Er zijn veel
zendingsreizen en campagnes geweest op elk
continent van de wereld. Hoewel wereldzending ons
doel is, vergeten we ons eigen land niet. Naast alle
lokale evangelisatieacties van The Blessing Churches,
hebben we ook verschillende zendingsprojecten in
Nederland.
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UITGEKOZEN DOOR GOD
‘Het is heerlijk als je door God bent uitgekozen, als je naar Hem toe mag komen. Het is heerlijk als je in Gods huis
mag wonen. God zal Zijn liefde over je uitstorten. U komt voor ons op, op een indrukwekkende manier. Want U
bent rechtvaardig. God, U redt ons. Tot aan het eind van de aarde, in landen aan de andere kant van de zeeën,
vertrouwen de mensen op U. Door Uw kracht en macht staan de bergen stevig. U maakt de wilde zee weer rustig, U
kalmeert het bruisen van de golven en het rumoer van opstandige volken.’
PSALM 65:5-8

Gebed is voor ons altijd van uiterst belang geweest.
Voor ons persoonlijk, ons gezin, de gemeente, het
zendingswerk en op het zendingsveld… alles moet in
het gebed geboren worden, door het gebed gedragen
worden en God moet in het dankgebed de eer ontvangen.
Wij zien gebed als een noodzaak en een plicht, maar
bovenal als een groot voorrecht! Het is ons geheim
van succes en waarom we er nog zijn (en het geheim
van de mannen en vrouwen Gods in de Bijbel). Ons
gebedsleven is nooit saai en het is zeker ook niet zonder
vruchten. Een ontmoeting met God doet meer dan een
leven werken in eigen kracht. Het geeft ons bemoediging,
hoop, moed, wijsheid, kracht, zegen en nog een hele
lijst van zegeningen. Wij mogen naderen tot God onze
Schepper en Hem intiem kennen. Fellowship met Hem
is geweldig. Wij bidden dat wij allemaal deze maand
mogen groeien in ons gebedsleven door de genade en tot
de eer van God. Hier wat punten om jou te helpen in jouw
gebedsleven:
Gebed voor je familie
Het is belangrijk om te bidden en te vasten voor de
toekomst van je kinderen en kleinkinderen. God zoekt
mannen en vrouwen met een vastberaden geloof, die met
ernst strijden in het gebed voor hun familie! God zal jouw
ogen openen en laten zien wat hun nood is en hoe je hen
kunt bereiken en bemoedigen. Bid dat God een muur van
bescherming om hen heen zal plaatsen.
Gebed voor financiële noden
Misschien sta je voor een financiële berg die
onoverkoombaar lijkt. Je bent niet alleen! Als je zult
bidden, vasten en je je houdt aan Gods geboden, dan
zal Hij je zegenen (Deuteronomium 28). De weduwe in 1
Koningen 17:10-16 had geen hoop voor haar toekomst.
Zij gehoorzaamde Elia, de man van God, en gaf van het
weinige wat zij had in geloof. God vermenigvuldigde het
meel in de pot en dat raakte niet op. Er zat altijd genoeg
olie in de kruik, zoals de Heer door Elia had gezegd.
Koppel geven aan je gebed en vasten. Het zal je in een
nieuwe dimensie van wonderen en doorbraken brengen.
Gebed voor verlossing
In Markus 9 waren de discipelen gefrustreerd, omdat zij
een boze geest niet konden uitdrijven. Jezus antwoordde:
14

‘Deze soort wordt alleen verjaagd door mensen die
bidden en niets eten om zich op God te richten’ (vers
29). Misschien lijd je door een verslaving of terugkerende
zonde. Of je zit in de valstrik van slechte gewoonten. God
zegt in Jesaja 58:6: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat je de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat je
de banden van het juk ontbindt, dat je de onderdrukten
vrij laat heengaan en dat je elk juk breekt?’ Laat je niet
tegenhouden om Gods doel voor je leven te vervullen. Wij
geloven met jou dat de banden verbroken zullen worden.
Ook van depressie, vrees, angst, enzovoort.
Gebed voor Gods leiding
Moet je een beslissing maken die een grote impact op
je leven kan hebben en je weet niet wat je moet doen?
Misschien ligt er een werkgerelateerde uitdaging of
gelegenheid voor je. Misschien is je relatie gebroken.
Misschien heb je een onvervulde droom. Gebed en
vasten kan je helpen om helderheid te krijgen midden in
de drukte en wirwar van het leven. Het zal je helpen om
Gods stem duidelijk te verstaan.
Gebed voor genezing en gezondheid
De Bijbel laat duidelijk zien hoe gebed en vasten ons
goede gezondheid geeft. Daniël en zijn drie vrienden
aten niet van de tafel van de koning. Zij vervuilden zich
niet met van alles en nog wat, wat deze wereld te bieden
heeft. Na drie weken zagen zij er beter en gezonder
uit dan de anderen! Richt je op God en Hij zal je ook
hierin leiden en helpen. Door het offer van Jezus zijn wij
genezen en gezond!

John T .L . & Godelief Maasbach

HIJ DIE DE STERREN AAN DE HEMEL HEEFT GEZET,
HIJ DIE HET DIEPE DUISTER VAN DE NACHT
VERANDERT IN OCHTENDLICHT, HIJ DIE DE DAG
VERANDERT IN NACHT, HIJ DIE HET WATER VAN DE
ZEE VERANDERT IN REGEN VOOR HET L AND
– IS DE HEER.
AMOS 5:8
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Prayer

‘Laat daarom ook jouw licht voor alle mensen schijnen.’

WWW.MAASBACH.NL/GEBEDSMAAND
16

