Verlangen naar een geestelijke herleving
Een verslag van de conferentie en “week van gebed” met Bijbelleraar Gerhard
du Toit
Het begon allemaal met een uitnodiging van Stichting Heart Cry om Bijbelleraar
Gerhard du Toit opnieuw in Nederland uit te nodigen voor een besloten
conferentie en een “week van gebed”. Broeder Gerhard du Toit komt
oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar is nu woonachtig in Canada. Hij is inmiddels
al bijna 30 jaar als rondreizend prediker werkzaam over
de gehele wereld en heeft - door Gods genade - een
indrukwekkende en krachtige gebedsbediening om
mensen te inspireren tot een diepere gebedsverhouding
met de Heere. Op dit ogenblik is hij betrokken in meer
dan 40 landen om vooral geestelijke leiders te begeleiden
in volhardend gebed. In Nederland is hij twee keer eerder
geweest, en het was een grote zegen om deze broeder te mogen horen
spreken. Daarom keken we weer met verwachting uit naar zijn onderwijs en
bijdrage. De Heere heeft hem elke keer weer willen gebruiken om ons in
gebrokenheid aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. We waren
opnieuw verwachtingsvol wat God voor ons zou gaan doen door Gerhard heen.
De conferentie in Ambt Delden was specifiek bedoeld voor de studenten van
Bijbelschool Filadelfia en met hun aanhang. Daar heeft Gerhard gesproken over
de noodzaak van levensheiliging, volhardend en voortdurend gebed, het
ontvangen van een gebedslast en het doorbidden van die verkregen
gebedslast. Samen zijn we verschillende keren letterlijk op de knieën gegaan en
een ieder persoonlijk heeft zijn of haar hart meerdere keren mogen uitstorten
voor onze grote, heilige God en dierbare Heiland. Dit waren bijzondere
momenten om mee te maken. Er was gebrokenheid en berouw over eigen
falen en over specifieke concrete zonden. Daarnaast was er echter ook een
sterke gebedslast die sommige mensen met zich meedroegen; ze hebben
concreet gebeden voor onbekeerde familieleden, ongeredde vrienden,
specifieke gebieden in de Bible-belt en de kerkelijke gemeenten.
De Heere God was duidelijk aan het werk. Velen hebben dit samenzijn als zeer
bijzonder ervaren. Gerhard heeft aan het eind van de conferentie: “Broeders,
jullie beseffen niet wat er werkelijk gaande is in Nederland. Wat een honger;
wat een nood onder de jonge mensen!” We schrijven dit in verwondering; niet
om ons op de borst te kloppen alsof wij het zo goed hebben gedaan. Absoluut
niet. God is aan het werk, Hem komt de eer en glorie toe. Hij werkt in jongeren

en ouderen; en alleen door Gods genade mochten we iets van Zijn glorierijke
tegenwoordigheid meemaken. Gerhard zijn woorden zijn voor ons een
geweldige bemoediging om onverschrokken en onversaagd door te gaan!
De week na de conferentie waren een drietal dagen afgezonderd voor de
bestuursleden, direct betrokken vrijwilligers en (jongeren)werkers rondom
Stichting Heart Cry. Met ongeveer 20 broeders en zusters kwamen we bijeen
om ervaringen en gedachten uit te wisselen, maar bovenal om God te zoeken
in gebed om hem te vragen wat Zijn plan/doel is met de beweging Heart Cry en
hoe wij persoonlijk daarin onze bijdrage mogen leveren. Met name donderdag
25 november was een dag om nooit meer te vergeten. Nadat we het een en
ander hadden gedeeld over onze persoonlijke werkzaamheden zijn we
gezamenlijk gaan bidden. Gods Geest was duidelijk aanwezig. Er was
verbrokenheid; meerdere bidders smeekten hun gebed uit onder tranen. Wat
was dit groot, om onze harten zo in het besef van Zijn aanwezigheid uit te
storten voor de genadetroon! De Heere was in ons midden en Hij hoorde ons
gebed. Er kwam inzicht en uitzicht door het gebed heen…. We kregen opnieuw
weer een duidelijke focus voor ogen: de Heere Jezus Christus moet centraal
blijven staan. Wanneer we dagelijks in nabijheid met Hem leven, dan zal
levensheiliging en een toegewijd leven onlosmakelijk daaruit voortvloeien.
We mochten ervaren dat door gebed en
verootmoediging er opnieuw grote rust en
vrede kwam met betrekking tot de
toekomst. We zullen niet ontkennen dat
we ook fouten maken, maar we willen er
echter van leren. We zien sterk uit naar de
krachtige doorwerking van Gods Geest in
(de Bible-Belt van) Nederland en zijn ervan
overtuigd dat wanneer deze “slapende
reus” tot leven komt er een nationale herleving uit voort zal komen. Wat zou
dat groot zijn!
We blijven bidden dat nog duizenden zielen gered zullen worden uit de
klauwen van satan, en we bidden om groei en verdieping van de gelovigen. Dit
is onze focus: het redden van verloren ‘kerk’ mensen en het bemoedigen,
aansporen en discipelen van (jong)gelovigen. We zijn er ons van bewust dat de
duivel niet stil zit; dit werk gaat met veel geestelijke strijd gepaard. Een strijd
niet alleen op de aarde, maar ook in de hemelse gewesten, waar satan er alles
aan zal doen om het werk te verhinderen, om tegenstand te bieden, om

mensen ervan te weerhouden zich over te geven aan het levensreddende
aanbod van het Lam.
Gerhard du Toit heeft persoonlijk deze anderhalve week in Nederland als één
van de bijzonderste weken van het afgelopen jaar ervaren. Dat heeft ons
bemoedigd. Bij zijn afscheid heeft hij een indringend
appèl achtergelaten….”Nederland heeft voorbidders
nodig!” Er is gebed, gebed, volhardend en aanhoudend
gebed nodig. “Geen herleving, zond er gebed”. De
ontmoeting met Bijbelleraar en gebedsstrijder Gerhard
du Toit heeft ons daar opnieuw bij bepaald. De strijd
wordt gestreden door onbeschaamd gebed heen (Luk.
11:5-8; Luk 18: 1-8). De schalen van de gebeden
moeten overvloeien. Mijn vraag aan (jo)u als lezer is of
u mee wilt bidden. Niet zo maar een keertje, maar
gedurig, dagelijks (jo)uw opgebonden last en gebeden
uitstorten voor Gods genadetroon. Is het (jo)uw
verlangen geworden dat nog vele zondaren tot bekering komen? Bid dan mee,
smeek of God opnieuw in liefde en erbarmen zich wil richten op het verdorven
en corrupte Nederland, op de Bible-belt, welke helaas – voor een groot
gedeelte – verloren ligt in kille/koude dogma’s en onderlinge verdeeldheid.
Beste lezers, onze omgeving, ons dorp, onze straat, onze buurman of
buurvrouw gaat verloren, zolang ze Christus Jezus niet kennen als hun Redder
en Zaligmaker! De tijd om te (rede)twisten is voorbij. Het is vijf voor twaalf!
Daarom: strijdt in de gebeden of Hij ons nog genadig wil zijn en ons land
krachtig wil bezoeken met Zijn Geest, zoals verwoord in Jesaja 64:1-7. Strijdt u
met ons mee?
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