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De aangehaalde bijbelteksten zijn genomen uit de Nieuwe Bij-
belvertaling (NBV), tenzij anders aangegeven met de volgende 
afkortingen:

HB – Het Boek
HLW – Het Levende Woord 
NBG – Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1951





Een woord van dank 

A an allen die – net als de mensen in het boek Handelingen 
– zien wat ze zijn en nooit zullen worden, die zien wat ze 
kunnen en nooit zullen kunnen… en God toch durven 

vragen hun de wereld te geven.
Het is mijn verlangen dat u persoonlijk zult ervaren ‘hoe 

overweldigend zijn kracht is aan ons die geloven, naar de wer-
king van de sterkte zijner macht’ (Efeziërs 1:19, NBG). 

U zult merken dat Hij oneindig veel meer kan en wil doen 
dan wij bidden of beseffen (Efeziërs 3:20, NBG).

Zonder de redactionele vaardigheden van Brian Smith en 
David Webb, het marketinginzicht van Guy Coleman en de be-
moediging van het Multnomah-team en uitgever Don Jacob-
son zou dit boek nooit zijn verschenen. Hartelijk dank, vrien-
den, voor jullie toewijding om deze boodschap tot haar recht 
te laten komen.





In l e i di ng

Het korte gebed dat werkt

H et Gebed van Jabes verscheen in het voorjaar van 2000 
op de Amerikaanse markt. Als je mij toen had gezegd 
dat zo’n boekje van 96 bladzijden het ‘snelst verkopen-

de boek aller tijden’ zou worden – zoals Publishers Weekly het 
noemde – had ik het niet geloofd. Maar de reacties waren on-
voorstelbaar. Ik nam iemand fulltime in dienst om alle e-mails 
en brieven te beantwoorden van mensen die me schreven over 
hun eigen Jabes-ervaringen! De verhalen bleven binnenstro-
men van hen die het wonder van verhoord gebed hadden er-
varen. 

Waar ik ook kom of spreek, de vraag is overal dezelfde: ‘Heb 
je een verklaring voor de verkoopcijfers van je boek?’ Na een 
paar jaar was het me wel duidelijk. Bijna overal waar ik kwam, 
wilden mensen hun eigen verhaal kwijt: ‘Je moet eens horen 
wat God heeft gedaan toen ik het gebed van Jabes ging bid-
den…’

Ik weet nog dat ik in de Billy Graham Cove sprak. Uit een 
informele peiling onder de toehoorders bleek dat meer dan 
tachtig procent van hen meerdere exemplaren van het boekje 
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hadden gekocht om weg te geven aan familie en vrienden. Eén 
man had zelfs meer dan tachtig dozen weggegeven! Waarom? 
Hij zei: ’Om één of andere reden verhoort God dit gebed in het 
leven van iedereen aan wie ik dit boekje heb gegeven. Ik wil 
graag dat alle mensen die ik ken zelf ervaren dat God gebeden 
verhoort!’

De woorden ‘Moet je eens horen wat God heeft gedaan’ zijn 
waarschijnlijk de reden voor het ongehoorde succes van Het 
Gebed van Jabes. Miljoenen mensen hebben aan miljoenen 
anderen doorverteld wat God heeft gedaan in hun leven, in 
antwoord op dit eenvoudige gebed. En wanneer iemand door-
vertelt wat God heeft gedaan, dan geeft hij God de eer die Hem 
rijkelijk toekomt.

Jabes in Afrika

Na het succes van het boekje en het daaropvolgende boekje 
Geheimen van de Wijnstok, voelde ons gezin de roeping om 
naar Afrika te verhuizen en daar te gaan helpen bij het bestrij-
den van de aids-epidemie, mogelijk de grootste ramp die de 
mensheid heeft getroffen sinds de Zondvloed. Toen de roe-
ping kwam, vroeg ik aan de Heer: ‘Weet U het zeker dat U mij 
daar wilt hebben? Ik ben geen twintig meer, zelfs geen dertig 
of veertig.’

Ik moest lachen om zijn zachte antwoord: Maar ben jij niet 
die man die zoveel over Jabes schrijft en spreekt? Heb je me niet 
tientallen jaren gesmeekt om uitbreiding van je gebied? Gaan we 
nu plotseling moeilijk doen? Heb je ineens geen zin meer in ver-
groting van je gebied?

In die periode las ik Matteüs 28:18-20 nog eens en dacht 
maanden lang na over de Grote Opdracht. Ik vroeg de Heer mij 
duidelijk te maken of ik iets over het hoofd zag wat onmisbaar 
was voor de volgende fase in mijn dienst aan Hem. Terwijl ik 
dat gedeelte bestudeerde, ontdekte ik iets belangrijks wat mijn 
leven voorgoed zou veranderen. Het was iets wat ik al wist, 
maar nog nooit echt tot me had laten doordringen.
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Jezus gebood zijn volgelingen ‘alle volken’ tot zijn discipe-
len te maken. Niet alleen individuen of families of steden, maar 
‘volken’. Voor het eerst in mijn bediening stelde ik een totaal 
andere vraag: ‘Hoe kan ik gehoorzaam zijn aan de Grote Op-
dracht door een heel volk voor God te winnen?’

Als je een kring om de grenzen van een land trekt, met de be-
doeling de bevolking van dat hele land tot discipelen van Jezus 
te maken, besef je al gauw dat de invloedrijkste persoon van 
dat land de president of de koning is. Maar hoe zou ik ooit kun-
nen verwachten dat ik de vele leiders van Afrika zelfs maar zou 
kunnen ontmoeten?

Toch werd ik, toen ik in Nigeria een training gaf aan negenen-
halfduizend mensen, onverwacht uitgenodigd voor een lunch 
met de president van dat land. Hij vertelde me dat, overal waar 
hij tijdens zijn reizen was geweest, iemand hem een exemplaar 
van Het gebed van Jabes had gegeven en dat dit boekje zijn le-
ven had veranderd.

Kort daarna, toen ik in Zambia was om een training te geven 
aan meer dan zevenhonderd mensen, nodigde de president 
van dat land me uit in zijn kantoor. Hij vertelde me dat hij kort 
daarvoor Het gebed van Jabes twee keer had gelezen. Hij kwam 
achter zijn grote bureau vandaan en vroeg of ik mijn handen op 
zijn schouders wilde leggen en voor hem wilde bidden.

Later sprak ik met de president van Uganda en zijn vrouw. 
Zij vertelden me dat ze een opmerkelijke verandering tot stand 
hadden gebracht, waardoor het tij van de hiv-besmetting in 
hun land was gekeerd. De president werd onverwacht naar het 
noorden geroepen, omdat daar gevechten waren uitgebroken, 
maar zijn vrouw ontving mij hartelijk en zei: ‘O, we vinden Het 
gebed van Jabes prachtig! Maar Het geheim van de wijnstok is 
mijn lievelingsboek.’

Terwijl ik dit schrijf, ben ik net terug uit Malawi. Toen we 
op het punt stonden om naar Johannesburg terug te vliegen, 
kregen we bericht dat de vrouw van de president van Malawi 
ons wilde ontmoeten. Terwijl we aan haar en haar volwassen 
dochter werden voorgesteld, zei de dochter enthousiast tegen 
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haar moeder: ‘Dit is de man over wie ik u verteld heb: de schrij-
ver van het boekje dat ik u pas heb gegeven!’

Onlangs zei een kerkelijk leider tegen mij: ‘Het gebed van Ja-
bes is jouw Johannes de Doper voor jouw werk in Afrika!’

Wie had dat ooit kunnen bedenken?

Waarom nog praten over Jabes?

Als u door Het gebed van Jabes geïnspireerd bent, of als u er 
nog nooit van hebt gehoord, hoop ik dat dit nieuwe boek u zal 
bemoedigen. Ik hoop dat het u zal helpen om op een nieuw 
niveau te denken over zingeving en dienstbaarheid. Ik bid dit 
korte gebed al meer dan dertig jaar. Ik ben niet alleen vol van 
mijn eigen ervaringen, maar ook van de manieren waarop God 
dit gebed heeft verhoord voor miljoenen mensen over de hele 
wereld. Daarom wil ik u graag iets over een aantal van hun be-
levenissen vertellen.

Maar er waren vooral drie redenen om dit boek te schrijven.
Ten eerste heb ik het geschreven om een aantal elementen 

uit dat gebed verder uit te werken, zodat het nog meer vrucht 
kan dragen in uw leven. Het gebed van Jabes is slechts een korte 
toelichting op dat gebed, en heel veel mensen hebben gevraagd 
om meer onderwijs hierover. 

Ten tweede heb ik dit boek geschreven om een aantal mis-
vattingen recht te zetten die zijn voortgekomen uit het succes 
van het eerste boek. Ik ben, eerlijk gezegd, enorm geschrokken 
van het aantal valse leringen en preken naar aanleiding van dat 
boek. Waarom? Omdat ik, in de vijfentwintig jaar dat ik over 
het gebed van Jabes heb gepreekt, nog nooit een negatieve op-
merking heb gehoord. Ook had nog nooit iemand gesuggereerd 
dat bidden om Gods zegen voor jezelf hetzelfde zou zijn als het 
’welvaartsevangelie’.1 Pas nadat Het gebed van Jabes een op hol 
geslagen bestseller werd, begon ik dit soort kritiek te horen. 
Vooral de algemene pers wist niet goed raad met het overwel-
digende succes van een boek over gebed.

De derde reden dat ik dit nieuwe boek heb geschreven, was 
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u aan te moedigen het gebed van Jabes met nieuw vuur te bid-
den. Het leven van vele mensen is door dit gebed veranderd, 
maar de Jabes-ervaring is daarmee nog lang niet voorbij. Die is 
eigenlijk pas begonnen!

Er gaat zelden een week voorbij, zonder dat we situaties zien 
waarin God dit gebed verhoort in het leven van ons gezin en 
in ons werk. Mijn goede vriend en uitgever, Don Jacobson, 
moedigde me aan een aantal van deze verhalen in dit boek op 
te nemen, zodat de lezers zouden zien en begrijpen dat het ge-
bed van Jabes een blijvend onderdeel kan zijn van een vitaal en 
doeltreffend gebedsleven.

In hoger aanzien

Ik hoop dat het voor u, na het lezen van dit boek, een ge-
woonte wordt om God te vragen u te zegenen, zoals u Hem om 
een zegen over uw eten vraagt. En terwijl het tot u begint door 
te dringen dat de invloed van uw leven moet toenemen, hoop 
ik dat u God zult vragen u een groter gebied te geven om Hem 
te dienen. Dit zal u leiden naar het Land van het Onbekende, 
waar u zich misschien overweldigd voelt en niet eens weet hoe 
u de nieuwe mogelijkheden moet benutten. Als dat zo is, hoop 
ik dat u, net als Jabes, zult bidden dat God met zijn machtige 
hand zal ingrijpen. En wanneer het leven op een ander niveau 
u bang maakt – vanwege de verleidingen die, als u eraan zou 
toegeven, de Heer en anderen pijn zouden doen en er een einde 
zou komen aan de wonderen in uw leven – dan hoop ik dat u de 
Heer zult vragen het kwaad van u te weren, zodat u geen pijn 
zult veroorzaken.

Als u het gebed van Jabes bidt en leeft in overeenstemming 
met de bijbelse principes erachter, zult u de onbeschrijfelijke 
vreugde ervaren van de volgende woorden: ‘En God schonk 
wat hij had gevraagd.’

Als u helemaal opgaat in het dienen van de Koning, zult u 
tot uw verbazing ontdekken dat de hemel u, net als Jabes, be-
schrijft als iemand die ‘in hoger aanzien’ staat. Op grond van de 
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Bijbel en mijn eigen ervaring ben ik ervan overtuigd dat Jabes 
één van de opmerkelijke geheimen heeft onthuld waardoor ie-
mands leven in hoger aanzien staat bij God en mensen. Laat uw 
hart mogen zingen en uw leven mogen uitbarsten in vreugde 
vanwege de volheid die er voor u klaar ligt. 



Hoof ds t u k 1

Laat je meenemen door  
Gods droom! 

Niet lang geleden en niet zo ver hier vandaan woonde 
Gewoon, een Niemendal, in het Vertrouwde Land.

Over het algemeen gebeurde er niet veel in Vertrouwd 
dat nog niet eerder was gebeurd. Gewoon dacht dat hij 

tevreden was. Hij voelde zich veilig bij al die voorspelba-
re, terugkerende zaken, net als alle andere inwoners van 

Vertrouwd. Hij verlangde meestal niet naar meer.
Totdat Gewoon op een dag diep van binnen het knagen-

de gevoel kreeg dat hij iets miste in zijn leven.1

De Droomgever

I k heb vijfentwintig vrijwilligers nodig,’ zei dominee 
Denny Bellesi tot zijn niets vermoedende gemeente. 
Zijn ogen gleden over de volgepakte zaal, op zoek naar 

reacties. 
De leden van de Coast Hills Community Church zwegen 

verbaasd.
Wat was hun predikant nu weer van plan? Sommige kerk-

gangers maakten zich wat kleiner om niet op te vallen.

C



18 God wil ons overvloedig zegenen

Uiteindelijk stonden er vijfentwintig nieuwsgierige mensen 
vooraan, sommigen van harte, anderen met tegenzin. De pre-
dikant gaf ieder van hen een gloednieuw briefje van honderd 
dollar.

‘Ik nodig jullie uit om deel te nemen aan de Koninkrijksop-
dracht,’ zei hij tegen de stomverbaasde vrijwilligers. ‘De regels 
zijn eenvoudig. Ten eerste: Dit is niet jullie geld. Het is Gods 
geld. Ten tweede: Jullie moeten dit geld gebruiken om Gods 
koninkrijk uit te breiden, buiten de vier muren van deze kerk. 
En ten derde: Over drie maanden moeten jullie aan iedereen 
verslag uitbrengen hoe je het geld hebt geïnvesteerd.’

Hij verbaasde zijn gemeente nog meer met de mededeling 
dat de kerk van dit geld geen cent terug wilde hebben. Hij her-
haalde deze actie in de volgende drie kerkdiensten, totdat hij 
10.000 dollar had verdeeld onder honderd gemeenteleden. 
Mannen, vrouwen en zelfs kinderen ontvingen dit geld om te 
investeren.

Dominee Bellesi had kort daarvoor een serie preken afge-
rond over het gebruik van geld ten dienste van God. Hij had 

het gevoel dat zijn kerk er 
– zowel fi nancieel als gees-
telijk – klaar voor was om 
de spannende uitdaging 
aan te gaan en geld in Gods 
koninkrijk te investeren.

Bellesi wist welk ri-
sico hij nam. Hij was zich 
ervan bewust dat hij een 
verantwoordelijkheid op 
de schouders van zijn ge-

meenteleden had gelegd waaraan ze niet gewend waren. Maar 
de mensen gingen op de uitdaging in en de Koninkrijksop-
dracht had zijn uitwerking in meer levens dan verwacht. Wat 
in één kerk begon als een eenvoudige les in rentmeesterschap, 
heeft nog steeds invloed op het leven van mensen over de hele 
wereld. 

Wat in één kerk begon als een 
eenvoudige les in rentmeesterschap, 
heeft nog steeds invloed op het le-
ven van mensen over de hele wereld.



191. Laat je meenemen door Gods droom

Eén man kreeg 10.000 dollar bij elkaar door e-mails naar zijn 
vrienden en vroegere klasgenoten te sturen en hen uit te dagen 
de oorspronkelijke 100 dollar met hetzelfde bedrag aan te vul-
len. Hij schonk het ingezamelde geld aan een echtpaar waarvan 
de twee dochtertjes onlangs waren overleden aan een zeldzame 
bloedafwijking, ter dekking van de medische kosten.

Een vrouw sprak op een verjaardagsfeestje met een paar 
vriendinnen over de Koninkrijksopdracht. Samen met die en-
thousiast gemaakte vrouwen bracht ze 1.800 dollar bij elkaar 
en schonk dat bedrag aan een alleenstaande moeder die tegen 
de armoede vocht door overdag te werken en ’s avonds naar 
school te gaan.

Een meisje van negen jaar stuurde haar geld naar een vier-
jarig meisje in Oregon om bij te dragen in de kosten voor een 
hartoperatie die het zieke kind moest ondergaan.

Een plaatselijke chiropractor besloot om één keer per maand 
zijn draagbare massagetafel en honderd hamburgers mee te 
nemen naar een achterstandswijk en daar de pijnlijke rug van 
daklozen te behandelen.

Een andere man kwam, nadat hij over de Koninkrijksop-
dracht had gehoord, op het idee om 50.000 dollar te investeren 
in een theologische hogeschool in China.

Een jonge man die als kind thuis mishandeld was, stak zijn 
geld in een programma voor de begeleiding van mishandelde 
kinderen. Hij werkte ook mee in dat programma, wat hem 
hielp om een deel van Gods plan met zijn leven te ontdekken.

Een paar weken nadat hij zijn gemeente de Koninkrijksop-
dracht had gegeven, las dominee Bellesi Het gebed van Jabes en 
was ervan onder de indruk. En hij gaf al zijn medewerkers een 
exemplaar. Denny Bellesi en zijn vrouw, Leesa, begonnen sa-
men te bidden dat de Heer ‘hun gebied zou vergroten’. Ze kon-
den niet vermoeden dat hun gebied korte tijd later bijna uit zijn 
voegen zou barsten.

Eerst kreeg een regionaal nieuwsblad lucht van de goede 
daden die vanuit de kerk werden verricht en plaatste hierover 
een groot artikel op de voorpagina. Kort daarna nam het pers-
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bureau Associated Press het bericht over en werd het hartver-
warmende verhaal in kranten over de hele wereld afgedrukt. 
Denny en Leesa kregen oproepen uit allerlei landen, met het 
verzoek interviews te geven voor tijdschriften en de radio. 

En hun gebied werd groter en groter. Op een dag kregen 
Denny en Leesa een telefoontje van een assistent-producer van 
het NBC-televisieprogramma Dateline. Deze vrouw vroeg of 
haar collega’s de ontwikkelingen een jaar lang mochten volgen. 
Denny en Leesa vonden het goed en dus kwam er een camera-
ploeg naar de kerk om Denny en enkele deelnemers aan de Ko-
ninkrijksopdracht te interviewen. De gemeenteleden benut-
ten deze gelegenheid ten volle om Gods gebied uit te breiden, 
door te vertellen wat Hij voor hen had gedaan. 

Leesa schreef midden in deze drukte een voorstel voor een 
boek waarin verslag gedaan zou worden van alles wat de Ko-
ninkrijksopdracht had teweeggebracht. Korte tijd daarna slo-
ten Leesa en Denny een contract voor een boek bij een van de 
grotere christelijke uitgevers.

Gods zegeningen waren zo groot, dat het Denny en Leesa al-
lemaal teveel werd en ze gedwongen waren hun vertrouwen 
volledig op God te stellen. En dat was goed! De Koninkrijksop-
dracht was zo groot geworden dat alleen God de eer daarvoor 
kon verdragen.

Zoals een steen die de spreekwoordelijke kringen in de vijver 
maakt, zo breidt de invloed van de Koninkrijksopdracht zich 
steeds verder uit. Deze golfjes hebben het leven van mensen in 
vele landen veranderd, onder meer in Soedan, China, Vietnam 
en Mexico.2

Nooit te laat

Sinds het jaar 2000, toen Het gebed van Jabes uitkwam, heb 
ik vele brieven ontvangen met verhalen van mensen die door 
God werden gebruikt, nadat ze waren gaan bidden met het 
geloof van Jabes. Soms zijn het, net als bij de Koninkrijksop-
dracht, grote, spectaculaire verhalen over wonderen die God 


