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Aanmoediging voor ENOUGH
En andere Gebedsavonden

"Wanneer de duivel een man of vrouw ziet die
gelooft in gebed, die weet hoe te bidden, die
daadwerkelijke bidt,
en bovenal, wanneer hij ziet dat een hele kerk bidt
neergebogen voor God in gebed,
dan siddert hij, want dan weet hij dat zijn tijd in die
kerk of gemeenschap ten einde is"
R.A. Torrey (in RM Nieuwsbrief)

Efeziërs 1:15-19 (HSV)
15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus
onder u, en van de liefde voor alle heiligen,
16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,
17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de
heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het
kennen van Hem,
18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop
van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van
Zijn erfenis in de heiligen,
19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die
geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden
opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,
21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke
naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in
de komende.

Romeinen 1:14-17 (HSV)
14 Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en
onverstandigen.
15 Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent,
het Evangelie te verkondigen.
16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het
is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst
voor de Jood, en ook voor de Griek.
17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit
geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal
uit het geloof leven.

Romeinen 10:9-17 (HSV)
9 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.
10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de
mond belijdt men tot zaligheid.
11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden.
12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want
Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem
aanroepen.
13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig
worden.
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe
zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En
hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

Romeinen 10:9-17 (HSV)
15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals
geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede
verkondigen, van hen die het goede verkondigen!
16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja
zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord
van God.

