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IntelliMen uitdaging #21 
Begin niet, voordat u uitdaging #20 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Begin elke dag van deze week zoals koning David dat deed. 
Toelichting: Iemand die tot op de dag gerespecteerd wordt, heeft koning David veel voorbeelden achtergelaten van hoe men een 
intelligente en succesvolle man kan worden (én ook voorbeelden van hoe niet intelligent en succesvol te worden). Eén gewoonte die het 
meest zijn karakter karakteriseerde was gebed. Het boek van Psalmen zit vol voorbeelden die voortvloeiden uit het hart van deze 
schapenhouder, oorlogsheld, vluchteling, zondaar, vader, echtgenoot en koning. 

Hij kende de macht van het gebed om hem te leiden, beschermen, bevrijden en doen veroveren. Daarom had hij de gewoonte om elke 
dag te beginnen door met God te praten. In Psalm 3 zegt hij: 

“Here, des morgens hoort Gij mijn stem,des morgens leg ik het U voor, en zie uit” 

Zet dit deze week in praktijk. Zorg ervoor dat u een aantal minuten tijd maakt voor God bij het begin van elke dag. Stap uit bed, was uw 
gezicht, poets uw tanden… met andere woorden, u dient wakker te zijn – ga daarna naar een plaats waar uw alleen kunt zijn met God en 
praat daar met Hem. Dank Hem voor nog een dag. Vraag Hem voor Zijn begeleiding. Leg Hem uw plannen voor. Geef uw zorgen aan Hem 
over. Bid voor degenen die hulp nodig hebben. Vraag God om u te voorzien voor uw dagelijkse brood. Aanbid Hem voor alles wat Hij voor 
u heeft gedaan. Bid dat u niet in verzoeking zult vallen en vraag om verlost te worden van alle kwaad. Hoe lang dient dit gebed te zijn? 
Jezus zei dat het niet gaat om de kwantiteit woorden die ervoor zorgt dat wij gehoord zullen worden, dus het hoeft niet zo lang te zijn. 
Drie, vijf, tien minuten… Het hangt er vanaf wat u in uw binnenste hebt. In plaats van bezorgd te zijn over de klok, wees eerder bezorgd 
om uw hart voor Hem te uiten. (Natuurlijk is het onze hoop dat u zult zien hoe goed dit voor u zal zijn en ermee zult door blijven gaan na 
deze week, totdat het een gewoonte wordt. Maar dat is afhankelijk van u.) 

Misschien heeft u al een gewoonte om dagelijks te bidden. Fantastisch. In dit geval is uw uitdaging om een paar extra minuten te nemen 
tijdens een ander tijdstip van de dag en te bidden. Gedurende één week. 

Notebook: Schrijf aan het eind van deze zeven dagen over hoe u zich voelde om dit vroeg in de ochtend te doen. Wat waren de resultaten 
hoe heeft het u geholpen, hoe hielp het u met anderen om te gaan en hoe heeft het u op uw werk geholpen? 
Officiële buddy:  Onthoud om uw buddy te gedenken in uw gebeden. 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en hem binnen een week af te hebben. Daarna kunt u aan Uitdaging #22 beginnen. 
Plaatsing: Na, en alleen nadat u deze taak heeft voltooid - plaatst u uw ervaring over deze Uitdaging op de IntelliMen Facebook of Twitter-
pagina (dus niet op uw eigen pagina) met deze tekst: 

IntelliMen uitdaging #21 klaar!:  Ik begon mijn dagen als koning David ... (vul de zin aan en schrijf op wat hij u heeft geleerd. Vergeet niet 
om #IntelliMen_NL te gebruiken)) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld   
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld) 

Verificatie checklist 

☐ Ik heb elke dag gebeden bij het begin van de dag 
☐ Ik bad voor mijn partner 
☐ Ik heb de resultaten in mijn Notebook geschreven 
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst  


