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Inleiding
Gebed als toewijding is een bijbels dagboekje wat jou kan helpen bij je kijk op gebed,
het bidden zelf en je toewijding daaraan. Het geeft tevens dagelijks thema’s om over
na te denken en voor te bidden.
Bidden is misschien wel hét kenmerk van ons geloof en hóe wij als christenen bidden
onderscheidt ons van andere gelovigen.
Toch hebben de meeste christenen moeite met gebed – of het nu is in hun eigen “stille
tijd”, op de bidstond van de gemeente of als gezin. Het lijkt alsof bidden de normaalste
zaak van de wereld zou moeten zijn, maar het toch wordt ervaren als iets volslagen
vreemds.
Theologisch weten de meeste christenen wat bidden is en waarom het belangrijk is,
maar hoe je het doet lijkt daarmee een wereld van verschil.
Dit boekje wil een handreiking doen: Net als fysieke training moeten we regelmatig en
met concentratie – met toewijding zo gezegd – bidden indien we willen dat het
effectief is en verandering brengt. Niemand krijgt een goede conditie als hij af en toe
eens iets aan sport doet. Ook met bidden is dat zo. Paulus maakt het helemaal bont –
zo lijkt het wel – als hij zegt: “Bid zonder ophouden” – alsof je de ene marathon na de
ander zonder onderbreken lopen kan…?! Hij was serieus of probeerde ons in de maling
te nemen... Als jij het tweede denkt moet je dit boekje maar weer wegleggen. Ik geloof
het eerste en wel omdat Paulus niets anders wilde dan dát beleven en doorgeven wat
God als Vader voor ons heeft. En gebed is daar een middel toe.
Toen Paulus aanspoorde tot gebed had hij iets moois en goeds voor ogen. Bidden is
geen straf, maar het is ook wel weer een discipline waar we alleen iets aan hebben en
wat alleen iets uitwerkt indien we het toegewijd doen.
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In dit boekje wordt gebed zo praktisch mogelijk uitgewerkt. Er zijn kortere en lange
stukjes bij voor verschillende dagen. De ene keer misschien iets als een studie de
andere keer ‘slechts’ een gedachte, maar het doel is om te helpen “het bidden” voor
die dag praktisch te maken.
We zullen in het jaar 10 thema’s doorgaan. Zij hebben met gebed te maken of geven
een thema om voor te bidden. Voor de feestdagen zijn er (extra) dagen die je kan
vinden achterin het boekje.
Een index met thema’s of onderwerpen kunnen helpen bij het bidden rondom een
specifiek probleem of specifieke situatie. Een index met gebruikte en genoemde
bijbelgedeelten kan ook behulpzaam zijn en is daarom eveneens toegevoegd.
Dit boekje pretendeert niet een studieboek over en voor gebed te zijn. Het doel is om
elke christen die dat wil te helpen als ‘trainer’ om het gebed praktisch te maken als
een persoonlijke toewijding aan God, jezelf en de mensen om je heen.
De citaten van de Bijbel zijn bewust kort gehouden in de hoop dat het stimuleert om
zelf het gedeelte op te zoeken en de context te lezen.

Oscar Griffioen
Pastor Gemeente Zout & Licht Hilversum
November 2014

Over de schrijver
Oscar Griffioen is sinds januari 2011 pastor van de gemeente Zout & Licht in Hilversum.
Hij heeft dit werk overgenomen van Gerard van Rooy. Van januari 2000 tot en met juni
2010 woonde en diende Oscar met zijn gezin in verschillende delen in Rusland. Daar
dienden zij verschillende gemeenten binnen verscheidene denominaties met het
opzetten van Training Centra voor nieuwe leiders en zendelingen voor de betrokken
gemeenten in de regio’s. Oscar is getrouwd met Anneke en samen hebben ze 5
kinderen. Het materiaal wat gebruikt is voor dit dagboek is gebaseerd op verschillende
studie‐series en preken die gebruikt zijn in Rusland.
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10 thema’s
1. Gebed en aanbidding
2. Gebed en geestelijke strijd
3. Gebed en voorbede
4. Gebed en evangelisatie en zending
5. Gebed en leiderschap (bediening)
6. Gebed in de gemeente (het bidden samen)
7. Gebed en het onmogelijke
8. Gebed in het gezin
9. Gebed en intimiteit
10. Gebed en geloof

Gebed en de feestdagen:
1. Gebed en Kerst
2. Gebed en Goede Vrijdag
3. Gebed en Pasen
4. Gebed en Hemelvaart
5. Gebed en Pinksteren
6. Gebed en je verjaardag
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1 januari – gebed en intimiteit
“Bid zonder ophouden”, 1Thess.5:17
In een slot van je brief aan iemand moet je vaak nog even het belangrijkste kwijt.
Paulus schreef dit aan de Thessalonicenzen. Ik vraag me af of hij zich daardoor geliefd
maakte. Ja, als christenen weten we dat we meer Bijbel zouden moeten lezen en meer
evangeliseren en meer bidden. Ja, dat weten we en dat voelen we ook: dat heet
schuld. Toch kan ik me niet voorstellen dat de man die de Heer Jezus in zijn
heerlijkheid ontmoet had, gegrepen was door de liefde van God de Vader door de
Geest en die zelfs in de hemel was geweest (je kan daarover lezen in 2Kor.12) zijn
gemeente in Thessaloniki door middel van een schuld‐gevoel aan het bidden wilde
krijgen.
Bidden is daarvoor te kostbaar. Het is een intimiteit met God en (indien we samen
bidden) met elkaar. Schuld en een gevoel dat het “moet” neemt alle vreugde en
intimiteit weg.
Misschien ben je dit nieuwe jaar begonnen met goede voornemens en is “meer
bidden” er wel één van. Dat siert je en het voornemen is echt wel goed, maar
misschien ook wel helemaal niet omdat je met de verkeerde motivatie begint. Voor
wie wil je meer bidden? Voor jezelf…? voor de gemeente…? voor God? Wil je Hem
laten zien dat je het dit jaar serieus gaat menen?!
Hoe lang denk je dat te gaan volhouden? Tot december? Ga je dat echt halen? Of is de
zomervakantie al een mooi streven? Wie weet is het al niet slecht als je 31 januari
haalt?
Ik wil graag goed beginnen en begrijpen wat Paulus zegt en wat de Heilige Geest
bedoelt en hoe Hij werkt. Als Paulus door de Heilige Geest aan de Thessalonicenzen
schrijft: “Bid zonder ophouden” dan is dat geen opdracht om te gaan doen! Het is een
aanmoediging om het te blijven doen! Want het was al een biddende gemeente en de
christenen daar baden al zonder ophouden. Omdat bidden zonder ophouden betekent
wat het is: Bid… en houd niet op! Het is niet bidden als een zware opdracht – als een
zwoegen aan iets wat maar nooit afkomt – maar bidden als een levensstijl.
Indien God zoveel van ons houdt dat Hij Zijn Zoon gaf (Joh.3:16), dan houdt God de
Vader ook zoveel van ons dat Hij niet wil dat de liefde waarvoor de Zoon stierf en
waarvoor de Geest is gekomen (Rom.5:5) wordt gekanaliseerd in een toewijding van
tanden‐op‐elkaar‐en‐geef‐niet‐op.
We hebben een liefdesrelatie met God de Vader en in de gemeente met elkaar. We
bidden om die reden – en niet uit schuldgevoel of omdat het “moet”. Zolang die liefde
van God voor ons én ín ons niet ophoudt, blijft ons gebed levend.
In mijn liefde met God leef ik dag aan dag met Hem en toch uiteindelijk steeds maar
weer één dag tegelijk, namelijk vandaag. Ook vandaag leef ik om te bidden
(intimiteit met God de Vader) en bid ik om te leven.
Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
6

2 januari – gebed en aanbidding
“Here, open mijn lippen, dan zal mijn mond Uw lof verkondigen!” Ps.51:17
Jaren geleden hoorde ik een geweldig verhaal van een oudere man die vertelde hoe
serieus hij was aangaande het gebed toen hij voorganger werd van een gemeente. Hij
had namelijk gelezen dat bijv. mannen als Charles Finney vroeg opstonden en uren
baden. Hij dacht dat hij dat nu toch ook maar moest gaan doen. Als jonge pastor had
hij briefjes met noden van de mensen uit de gemeente erop geschreven en begon
vroeg te bidden. Het viel niet mee want hij was zo door de briefjes met
gebedsverzoeken heen en twee uur volpraten was dus zwaar werk. De volgende
morgen ging het niet veel beter en op de derde dag was het moeilijk om zelfs maar uit
bed te komen. De dag daarop was hij weer door de briefjes heen en nadat hij ter wille
van de tijd nogmaals de briefjes met noden onder Gods aandacht had gebracht,
zuchtte hij: “Heer, ik vind dit zóó saai!” Hij vertelde dat hij God hoorde zeggen: “Dat
vind Ik ook!”
Grote mannen Gods (en vrouwen ook overigens!) die door de Heer gebruikt zijn in
opwekking en gemeente‐bouw zoals bijv. Charles Finney, waren bidders. Toch wat ze
baden en hoe ze baden weten we niet.
Er zijn dikke boeken geschreven over gebed – het belang daarvan, wat het is en
waarom het moet – maar hoe te bidden is iets wat je alleen leren kan vanuit je
persoonlijke relatie met God de Vader.
Niemand leert bidden en ervaart de vreugde van het gebed als we het omvormen tot
een systematisch afwerken van gebedspunten en lijstjes. Het uit je hoofd leren van
kassabonnetjes is dan echt veel opwindender!
De Vader zoekt geen werkers en ook geen bidders maakt Jezus duidelijk in Johannes 4.
De openbaring voor ons is deze: de Vader zoekt aanbidders. De aanbidders – zij die
Gods liefde ontvangen en Hem liefde terug geven, letterlijk “toekussen” in het Grieks –
zijn de echte bidders aangezien ze Gods hart leren kennen. We moeten voorkomen dat
we alleen maar en steeds maar weer gaan bidden omdat wij gebedspunten (briefjes)
hebben. We zouden ervoor moeten kiezen om God te ontmoeten als Vader en gewoon
bij Hem zijn en soms gewoon stil zijn en van Hem ontvangen wat Hij geven wil…
inclusief Zíjn gebedspunten.
Je kan heel goed bidden zonder een aanbidder te zijn, maar je kan niet aanbidden
zonder een bidder te worden omdat je God’s agenda leert verstaan. Dán wordt je
bidden ook effectief omdat het van Hem Zelf komt.
Zoek Degene die van je houdt en niet slechts Degene die je problemen moet
oplossen!
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3 januari – gebed en evangelisatie
“Laat uw Koninkrijke kome vandaag!” Luc.11:2‐4
Als Jezus ons leert bidden is dat door beroemde Onze Vader. Eén korte zin daarin is:
Laat uw Koninkrijk komen!
Vaak willen we dat Gods Koninkrijk komt, maar toch ook weer niet: want vandaag en
morgen doen we graag wat we zelf willen en ons gebed is misschien alleen maar: Help
ons!
De gangbare uitleg is geworden dat Jezus bedoelde dat we dienen te bidden voor de
Komst van de Koning die Zijn Koninkrijk zal vestigen.
Dat klinkt veilig ver weg.
Maar het tegendeel is waarschijnlijk waar: Jezus’ korte zin is een uitroep naar God om
Zijn Koninkrijk hier en nu te manifesteren. We kunnen dit alleen maar bidden indien
we een diep verlangen hebben naar dat Koninkrijk en Zijn gerechtigheid vandaag in
ons eigen leven.
Dat gebed bepaalt dan onze keuzes en gedrag en het beïnvloedt de manier hoe we
naar mensen kijken en reageren op wat er vandaag gebeurd.
Dan wordt de wereld klein: Ik beïnvloed – omdat Christus ín mij woont (Gal.2:20) – de
buurt om mij heen.
Vandaag weten we vaak door de kranten, TV en internet wat er aan de andere kant
van de wereld gebeurt, maar de keerzijde daarvan is dat we helaas vervreemd zijn van
onze buren. En toch: hoe dichterbij huis des te groter onze invloed.
Jezus – die leeft ín jou door Zijn Geest – wil door jou heen jouw wereld (buurt, straat)
bereiken.
Dat kan alleen maar indien we bidden en roepen: Laat uw Koninkrijk kome!
Ik wil bidden dat God niet mijn wil kent en doet, maar dat ik Zijn wil mag kennen en
de Heilige Geest mij laat zien hoe ik het mag doen, opdat Zijn Koninkrijk meer en
meer zichtbaar wordt in mijn leven en de mensen om mij heen.
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4 januari – gebed en intimiteit
Wees trouw in kleine dingen, zie Luc.16:10
Ik ken een gemeente waar men maandelijks een gebedsnacht heeft in de nacht van
vrijdag op zaterdag. In verhouding zijn daar altijd meer deelnemers dan de gewoonlijke
wekelijkse bidstond. Toen ik aan iemand vroeg waarom hij juist specifiek naar de
nachtbidstonden kwam, zei hij dat hij geloofde dat dit meer impact had in de
geestelijke gewesten. “Hoezo?” vroeg ik. “Omdat bidden in de nacht een echt offer is
en daar reageert God op!”
Het heeft me wel aan het denken gezet: Zou God echt onder de indruk zijn van onze
menselijke standaard? Is het een écht offer als we eens in de maand vrijdagavond laat
gaan bidden en dan zaterdag uitslapen? Of is het misschien wel een groter “offer” als
iemand wekelijks trouw ‘s morgens vóór hij naar zijn werk gaat naar de bidstond
komt?
Er was een man die elke kerst (dus eenmaal per jaar) zijn oude moeder bezocht in het
verpleegtehuis. Hij verwachtte elke keer weer dat zijn moeder hem erg dankbaar zou
zijn…
We zijn te druk om te bidden. “Sorry, Heer, vandaag geen tijd… maar ik maak het goed
in de nachtbidstond!”
Misschien is het wel waar dat indien we niet dagelijks bidden en fellowship hebben
met God de Vader de maandelijkse nachtbidstond niet veel voorstelt voor Hem!? Want
ik denk dat een bidstond van een paar uur voor God geen waarde heeft als ik
gewoonlijk nooit tijd voor Hem heb.
Ik wil trouw zijn in mijn bouwen aan mijn relatie met God. Die relatie is gebaseerd op
een dagelijks samen‐leven en samen‐doen. God heeft niet slechts éénmaal in de
zoveel dagen een momentje voor me. Hij kijkt elke dag naar mij uit… en ik naar Hem!
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5 januari – gebed en geloof
Alles gebeurt naar mate van ons geloof, zie Matt.9:29
Soms is paniek de reden dat we bidden. Dat is geen probleem, want indien er paniek
en problemen zijn is het goed om te bidden. Toch mag het niet zo zijn dat we alleen
maar bidden in geval van nood.
In een tijd van oorlog zitten de kerken vol, is wel eens gezegd. In tijd van vrede hebben
we geen tijd voor God en dat is ook niet nodig we kunnen het leven zelf wel aan. Waar
bidden mensen in tijd van oorlog voor? Voor vrede? Maar God zal wel gek zijn als Hij
vrede gaf, want dan verlaten de mensen de kerk weer.
En toch wil God zegenen, aangezien Hij niet wil dat we alleen relatie met Hem hebben
op basis van nood en problemen.
We bidden en verwachten (en hopen) dat God antwoord geeft op basis van onze nood
en crisis. Maar het enige waar God op antwoord is geloof! Het geschiedde naar jouw
geloof! Hoe groter het probleem, des te eerder en beter is het antwoord van God, is
naar mijn mening een verkeerde theologie!
We mogen op basis van het Evangelie – dat God goed is – niet gemotiveerd worden
om God te zoeken en met Hem te spreken op basis van een probleem. Dat we God
zoeken is omdat Hij een liefdevolle Vader is en dat Hij handelt in ons belang op basis
van Zijn Verbond (het Nieuwe Verbond in Jezus’ bloed) met ons.
God is niet de probleem‐oplosser. We bellen Hem niet als er brand is. We zijn een
verbonds‐volk, we zijn de kinderen van God. Dit is meer dan dat we maar boffen dat
we God als Helper hebben: we hebben geen geluk met zo’n God – die tevoorschijn
komt als een geest uit de fles wanneer we een probleem hebben – maar we zijn
gezegend!
God staat ook vandaag aan mijn kant. Wie kan tegen mij zijn als God voor mij is? Ik
ben gezegend omdat ik deel ben van Zijn gezin door Jezus volbrachte werk. Ik bid op
basis van geloof niet op basis van wat er kan gebeuren vandaag. Ik vrees niet – want
Hij is met mij!
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6 januari – gebed en leiderschap
“…je gebed is verhoord…” Luc.1:13
Er is een gevaar in gebed namelijk dat het niet samengaat met verwachting. Soms
hebben we geen verwachting omdat we teleurgesteld zijn in het verleden. Soms
hebben we geen verwachting omdat we geduld missen en soms (vaak misschien wel)
het gebed vergeten zijn en niet meer weten wat we God hebben gevraagd.
De engel verscheen aan Zacharias en zei: “Je gebed is verhoord!” Welk gebed? Was hij
het vergeten of dacht hij dat het te laat was: hij had klaarblijkelijk in het verleden
gebeden voor zijn vrouw, Elisabeth, die maar niet zwanger kon worden. Nu waren zij
beide oud en was het gebed over de datum… verlopen. Maar niet bij God! Hij vergeet
gebeden niet.
Zacharias’ gebed (wat hij lang geleden gebeden had) was blijkbaar een goed gebed,
maar nu het antwoord daar was, kon hij er geen geloof voor hebben!
Voor ons als christenen en zeker als we leiders zijn, is het goed om het volgende te
realizeren: Zacharias was rechtvaardig voor God (Luc.1:6) en hij wandelde in al de
geboden van de Heer onberispelijk. Maar hij twijfelde aangaande een persoonlijk
wonder.
En: Zacharias was een priester die nota bene diende in het heiligdom van de tempel
(Luc.1:8‐9, 11). Hij deed de gebeden als priester voor het volk, maar geloofde niet in
gebedsverhoring aangaande zijn eigen gebed.
Voor ons is het eveneens mogelijk om goede christenen te zijn en alle dingen te doen
die een christen behoort te doen. Én we kunnen zelfs in Zijn dienst staan en voor
anderen bidden en het Woord prediken.
Maar wat indien God persoonlijk aan ons “verschijnt”?!
Pas op voor een rechtvaardig leven en bediening terwijl je geen verwachting hebt dat
God kan opstaan op Zijn tijd ten behoeve van jou!
God vergeet gebeden niet. Onthoud wat je God vraagt en schrijf het op. En heb
verwachting om met geduld en volharding de beloften te beërven (Hebr.6:12). Ik sta
God toe om mijn christelijke leven en bediening binnen te komen en de “orde te
verstoren” en Zijn wil te doen!
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7 januari – gebed en geestelijke strijd
“…Ik roep, maar U hoort niet…” Hab.1:2 (zie ook 2:4 en 3:18)
Habakkuk is een bijzondere profeet. Zijn naam betekent worstelaar – iemand die een
ander omarmd en een strijd aan gaat.
Habakkuk deed dat met God: Hij omarmde God – zelfs als de omstandigheden slechter
worden blijft hij God prijzen en juichen over Zijn naam – en hij worstelde met God.
Habakkuk was verre van een vrome gelovige die passief op God vertrouwt zeggende:
“alles komt goed.” Nee, hij riep uit en was verlangend dat God zijn belofte waar zou
maken en dat de wonderen van ouds weer werkelijkheid zouden worden in zijn tijd!
Van het boek Habakkuk leren we dat God een God is die op zich laat wachten, alsof het
lijkt dat Hij niet betrokken is alsof het Hem allemaal niets kan schelen hoe de wereld
en ons eigen leven in brand staat…
We roepen “geweld!” maar U hoort niet?!
Wij als biddende mensen dienen te beseffen dat gebed geen afstandsbediening is
waarmee we God laten doen wat wij willen.
Hababkkuk riep om hulp en Gods antwoord is dat het eerst slechter wordt: voor de
goddeloze Joden komen de Chaldeeën in de plaats – een nog geweldadiger en
gemener volk.
Maar van Habakkuk leren we dat als we bidden en dat als Gods antwoord niet het
antwoord is wat we willen horen, dat we toch moeten weten en geloven dat Hij God is
en blijft en Hij altijd het laatste woord heeft: Ook al wordt het eerst slechter, toch zal
Gods zegen en belofte zichtbaar gaan worden.
Habakkuk omarmde God als de Almachtige – daarom kon Hij zeggen: Zelfs als de
vijgeboom niet bloeit zal ik blijven juichen in de God van het heil.
In de omstandigheden weet ik dat God niet ver weg is – ook al kan dat wel zo
‘voelen’ – en ik omarm Hem als de God die het heil brengt op Zijn tijd en Zijn manier.
Want dan alleen wordt Hij verheerlijkt! Mijn Vader is God! En ik blijf naar Hem
uitzien en tot Hem roepen!
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8 januari – gebed en het onmogelijke
“Nu zien we in een duistere spiegel, maar dan zullen we Hem zien van aangezicht tot
aangezicht…” 1Kor.13:12
Indien we over gebed spreken en denken, kunnen we niet om gebeden heen die niet
verhoord zijn. In ieders leven – ik heb nog nooit anders gehoord – zijn gebeden die niet
beantwoord zijn. Zieken die toch gestorven zijn, een handicap die niet hersteld is, een
probleem dat niet is opgelost, een huwelijk welke toch is uitgelopen op een scheiding.
Niet ieder ontvangt – hier en nu, in dit leven – de verwezenlijking van Gods beloften
(zie Hebr.11:35).
C.S. Lewis heeft naar ik meen eens gezegd of geschreven dat elke hongersnood en
plaag en zelfs elk ziekbed een monument is van een verzoek wat niet werd ingewilligd.
We kunnen hier niet zo maar overheen stappen. Indien we geestelijk volwassen willen
worden kunnen we dit niet oppakken als een reden om maar niet meer te bidden,
maar we kunnen het ook niet wegwuiven als ongeloof.
Paulus maakt duidelijk dat we niet alles kunnen weten en niet alles kunnen begrijpen –
we zien nog in een duistere spiegel (1Kor.13:12).
De reden dat sommige gebeden niet (direct) worden beantwoord, is voor ons een
reden om te blijven bidden en verwachten – wetend en gelovend dat God alles in
handen heeft. Ook al zien wij in raadselen en begrijpen we niet alles en hebben geen
antwoord op de hartsverscheurende vraag “waarom?” toch blijven we bidden en
gemeenschap onderhouden met een God die Schepper en Heer is en niet in raadselen
ziet, maar weet wat Hij doet.
Ondanks veel vragen en onbeantwoorde gebeden blijf ik vasthouden aan een
liefdevolle Vader vandaag en erken ik met vreugde dat ondanks de omstandigheden
Hij God is!
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9 januari – gebed en voorbede
“…Terwijl Mozes zijn handen ophief, was Israel de sterkste…’ Ex.17:11
Voor velen het bekende verhaal van Mozes op de berg, terwijl Jozua de fysieke strijd
leverde met Amalek. Zonder Mozes en zijn helpers die zijn handen hielpen opheffen,
was de strijd onmogelijk te winnen. Achter de twee fysieke legers, vochten geestelijke
overheden.
Wat een verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid hebben wij nu als christenen, als gemeente en als leiders.
We kunnen niet onverschillig zijn. We dienen op de berg te staan en voorbede te doen.
Het antwoord van de strijd ligt als het ware in onze handen.
We dienen te leren om de troon van God te bestormen voor we de poorten van de hel
te lijf gaan.
Er zijn geen kortere routes: we moeten leren wachten op God. We dienen Hem te
zoeken en te verwachten.
Als christen leer ik nooit te bidden noch voorbede te doen voordat ik begin te bidden
en voor anderen op de bres ga staan.
Vandaag wil ik ijverig zijn in het zoeken en verwachten van de Heer. Ik zal niet
haasten en ongeduldig zijn in het wachten op de Heer in gebed. Vandaag zal ik weer
iets leren en ervaren van de wondere manieren hoe mijn Vader werkt.
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10 januari – gebed en voorbede
“Bidt voor degenen die je geweld aan doen” Luc.6:28
Het is vaak niet moeilijk om voorbede te doen voor mensen van wie je houdt of met
wie je te doen heb – voor wie je bewogenheid voelt. Maar we hebben van Jezus
specifiek de opdracht om te bidden voor hen die ons geweld aan doen.
Het woord geweld aan doen betekent in het Grieks ook: lasteren, vals beschuldigen,
kwetsen en misbruik van je maken.
Op wie is dit nooit van toepassing geweest?
Jong of oud we hebben allemaal momenten meegemaakt dat anderen bewust of
onbewust ons kwetsten, niet begrepen, ons hebben misbruikt in kleine of grote
dingen.
Niets terug doen, maar voor hen bidden maakt het grote verschil. Dit is niet makkelijk,
maar we bidden tot Degene die Zelf misschien wel het meest begrijpt hoe pijnlijk het is
om gekwetst, gelasterd, vals beschuldigd en misbruikt te worden: Jezus werd vaak niet
begrepen, niet door zijn familie, discipelen en leiders. Jezus werd misbruikt als degene
die de wonderen deed – mensen waren Hem vaak ondankbaar. Hij werd vals
beschuldigd en onschuldig gekruisigd.
Toch bad Hij voor zijn vervolgers: Vader, vergeef het hun… (Luc.23:34).
Ik zal blijven bidden voor en niet tegen hen die mij misbruiken en kwaad over mij
spreken, omdat ook hierin ik meer wil worden als Jezus. Ik kan dit doen aangezien
God de Vader voor mij is en mij wel begrijpt en Hij mij in wat voor omstandigheden
dan ook niet zal verlaten. Ik zal tot zegen zijn in Jezus’ naam.
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11 januari – gebed en geloof
“…laat ons met geduld de wedloop lopen…” Hebr.12:1
De schrijver spreekt dit aanmoedigend na zijn relaas over de helden van geloof (zie
Hebr.11). We kunnen naar anderen kijken – naar hun geloof, hun bediening en hun
gebedsleven – en onder de indruk zijn terwijl het onszelf niet aanzet tot “imitatie”.
Paulus wilde dat zijn mensen – zijn discipelen – gingen doen wat hij deed. “Jullie
hebben van mij geleerd niet alleen wat het Evangelie is, maar ook hoe je het moet
uitleven,” lijkt hij keer op keer te ventileren door zijn brieven aan verschillende
gemeenten.
Volg mij na zoals ik Christus navolg! (1Kor.11:1)
Ons gebedsleven is als een wedloop. Je kan alleen winnen als je het volgens de regels
doet en tot het einde volhoudt.
Als het gaat om gebed laten we ook alle last en zonde (dat wat ons van Gods doel
afhoudt) afleggen. De werkelijke strijd wordt gevoerd op de knieën. De werkelijke slag
wordt geleverd in de binnenkamer.
Jack Hayford schreef eens dat de Bijbel nooit bedoeld is als een museum‐stuk: Mooie
oude verhalen uit een ver verleden. Nee, de Bijbel dient ons te wijzen op de helden
van het geloof – en het gebed – en daarmee een aansporing te zijn: Jij kan dat ook!
Ik heb het geloof dat als ik bid er iets gebeurt in de hemelse gewesten. Mijn gebed is
als een strijd die in Jezus’ naam gewonnen wordt. Mijn gebed vandaag is gefundeerd
op mijn geloof in een onoverwinnelijk Almachtig God. Ik geef niet op!
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12 januari – gebed en geestelijke strijd
Gebed zet de wereld op zijn kop, zie Hand.17:6
Wie bidt gelooft in een God die dingen kan veranderen. Een christen die bidt, gelooft
in een God die Zijn Plan uitvoert en die Zijn wil laat geschieden.
Als God dingen gaat doen op Zijn manier en Zijn tijd, zal de gevestigde orde van de
wereld en ook in de hemelse gewesten, dat ervaren als een op de kop zetten van wat
zij als waar en goed ervaren.
Wie bidt, wil zien zoals God de dingen ziet of zien wil. We bidden voor verandering –
dat wil zeggen dat Zijn Koninkrijk zichtbaar en manifest gaat worden in deze wereld.
De zondige wereld – waar God niet welkom is – is de wereld op z’n kop.
Bidders en strijders in de binnenkamer en in de gemeente zijn mensen die willen dat
God opstaat en Zijn vijanden verstrooit! (zie Num.10:35). Wie daarvoor uitdrukkelijk
bidt, wordt door niet‐christenen niet begrepen. Want God zou namelijk liefde zijn. Dat
klopt, maar God is niet aardig en lief – er bestaat geen ‘zoete’ Jezus! – God is ook
rechtvaardig.
Wie dit begrijpt, wil bidden in lijn met Gods Woord en wil in gebed geleidt worden
door de Heilige Geest: Niet mijn wil maar Uw wil… Niet mijn Koninkrijk maar de Uwe.
Ik bid dat Gods wil geschiedde vandaag in en door mij heen. Ik wil dat Zijn Koninkrijk
manifest wordt, want dan alleen staat de wereld weer rechtop!
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13 januari – gebed en gemeente
“…zij hieven eenparig hun stem op tot God…” Hand.4:24
De vroege gemeente was een gemeente van explosie en wonderen en tekenen. De
Heer voegde dagelijks toe. Het was opwindend om van de gemeente deel uit te
maken.
Het had ook een keerzijde: De vroege gemeente was een gemeente van crisis, angst,
vervolging, intimidatie, gevangenneming. Kortom er was lijden.
Daar waar het Evangelie gepredikt en uitgeleefd wordt, is altijd confrontatie met de
wereld, de gevestigde orde, de religieuze leiders (die vast willen houden aan oude
tradities) en de hel.
Hoe gingen de gelovigen hier mee om? Zij baden en zij baden samen.
Jezus heeft er voor gekozen om Zijn Gemeente te laten staan met beide voeten op de
aarde, zoals Hij zelf in de bediening had gestaan. Er blijft altijd confrontatie als we
Jezus’ discipelen zijn. De wereld – als plaats van geestelijke strijd – zal altijd tegen het
Evangelie zijn en tegen de gemeente en tegen de christen. Satan gaat rond als een
brullende leeuw (1Petr.5:8). En allen die als Jezus willen leven, zullen vervolging
ontmoeten (zie 2Tim.3:12).
De vraag is niet waarom overkomt ons dit – dit lijden om Jezus’ wil, deze vervolging,
tegenslagen, onbegrip, intimidatie? De vraag is: Hoe gaan we ermee om?
De vroege gemeente ging er goed mee om: ze waren niet laf en ontliepen het niet. Ze
deden geen concessies aan de wereld en werden niet tam en mak. Ze bleven rechtop
staan om te blijven doen wat Jezus deed: Het Koninkrijk van God prediken en het
Evangelie moedig en strijdbaar uitleven. Dat deden ze door gebed.
Gebed is niet een formule of een programma wat ik volg. Gebed is een bewijs van
mijn verbondenheid met God de Vader, de Gemeente en de Heilige Geest wonend ín
mij. Daarom hef ik mijn stem op eenparig met mijn broers en zussen opdat Gods wil
geschiedde ondanks welke tegenslag dan ook!
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14 januari – gebed en aanbidding
“En de rook van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen, ging op van de hand
van de engel voor God” (Openb.8:4)
Dit gedeelte in Openbaringen laat zien dat we in een andere tijd leven dan die van het
Oude Testament. We zijn allen als christenen gemaakt tot priesters en koningen door
Jezus Christus (Openb.1:6).
De priester in het Oude Testament kwam elke dag in de tabernakel en later in de
tempel in het heilige om reukwerk (een beeld van aanbidding) te ontsteken op het
reukwerkaltaar. Dit kon nadat hij op het brandoffer in de voorhof zondoffers had
gebracht voor zichzelf en het volk.
Wij als kinderen van God zijn ook priesters. Waar doen wij dienst? Niet in de voorhof
want Jezus heeft het voor ons volbracht eens en voor altijd. Zijn bloedoffer (Hij gaf zijn
leven als Lam van God) was voor één keer. Daarom zei Hij: “Het is volbracht!” Waar wij
als priesters in Jezus’ naam dienst doen is in het heilige. De vader zoekt aanbidders –
en ons werk bij het reukwerkaltaar, dus in het heilige.
Toen Hij stierf scheurde het voorhangsel en werd het heilige en het heilige der heilige
van de Joodse tempel (waar de Ark van het Verbond stond) één ruimte.
Ons werk – aanbidders zijn – is voor Gods aangezicht. Een van de bestanddelen van het
liefelijke reukwerk zijn de gebeden die wij opzenden. Ons bidden is niet zwaar werk.
Zwoegen heeft met zonde te maken, de aarde bewerken. Wij zijn heilig en
rechtvaardig door Jezus’ volbrachte werk. Wij zwoegen niet: ons werk als priesters is
geen zweten maar aanbidden. Onze gebeden die we tot God richten zijn een liefelijke
geur voor Hem. Misschien zei Paulus daarom wel: Bidt zonder ophouden
(1Thess.5:17)?
Ik zal een bidder zijn omdat ik een priester ben. Mijn gebeden zijn als aanbidding
voor God. God de Vader ziet elke dag uit naar mij en mijn aanbidding. Met
verwachting kom in dan ook in gebed tot Hem.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
19

15 januari – gebed en zending
“Wat gaat ons dat aan? Het is je eigen zaak.” Matt.27:4
Eén van de meest tragische figuren in de Bijbel vind ik Judas Iskariot. Er wordt weinig
over hem gepredikt, zei eens iemand. Ik denk dat dit waar is. Hoe is het mogelijk dat
iemand die zo dicht bij Jezus leefde en door Hem werd uitgezonden met de andere
discipelen om met kracht het Evangelie te prediken uiteindelijk tot het punt komt om
Hem te verraden?
Het tragische van Judas vind ik onder andere dat niemand van de andere discipelen
enig idee had dat het Judas zou zijn die Jezus verraden zou. Toen Jezus zei dat één van
hen Hem zou verraden, vroegen zij allen: “Ben ik het Heer?!” Niemand die meteen aan
Judas dacht: “Ja, dat moet natuurlijk Judas zijn, logisch!”
Voor mij een een kenmerk van Judas eenzaamheid. Jezus wist dat hij een dief was en
stal uit de geldbuidel waar nota bene Judas verantwoordelijk was gemaakt. Is dat een
voorbeeld van de kat op het spek binden?!! Dom of had het een reden? Wilde Jezus
aan Judas duidelijk maken waar Judas’ probleem lag? Maar was het ook niet zo dat
Judas een mooie rol speelde en over zijn “hebzucht” – de reden waarom hij stal – niet
wilde of durfde te praten?
Eenzaamheid.
Na het verraden van Jezus en Jezus’ dood, gaat Judas naar de tempel – het centrum
waar de geestelijke leiders zaten – en zegt: “Ik heb gezondigd…” In plaats van dat hij
opgevangen wordt krijgt hij de koude reactie: “Wat gaat ons dat aan.”
Niet dat ik begrip van de leiders had verwacht, want zij waren immers zelf blij met
Judas aanbod Jezus te verraden, maar het is wel diep tragisch: Geestelijke leiders die
tegen iemand die tot inkeer komt, koudweg zeggen: Dat is onze zaak niet – en val ons
niet lastig!
We kunnen vandaag druk zijn en mensen ontmoeten, terwijl we niet zien wat in hun
hart speelt. Judas verraadde Jezus en Hij zei: “Vriend” (Matt.26:50). Hoe kijken wij
vandaag naar de mensen om ons heen. Er is niemand die we ontmoeten voor wie
Jezus niet gestorven is!
Ik wil de mensen om mij heen zien zoals God ze ziet: als vrienden – Hij veroordeelt
niet. Ik wil niet reageren vanuit religie – “Wat gaat mij het aan? Zoek het maar uit!”
– maar vanuit relatie. Heer, laat mij de mensen door uw ogen zien! Ik bid voor hun
behoud.
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16 januari – gebed en gezin
“…het ongeveinsd geloof, dat in u is, welke eerst gewoond heeft in uw grootmoeder
Lois, en in uw moeder Eunice…” 2Tim.1:5
Het gezin is Gods idee. Man en vrouw en kind of kinderen. Indien God ons aan elkaar
geeft, dienen we ook voor elkaar te bidden. Indien ik bid voor stad en land maar mijn
eigen gezin vergeet, mis ik mijn eerste verantwoordelijkheid.
Paulus zag Timotheus als een “product” van Gods werk door de generaties heen: Dat
wat Timotheus geloofde, kwam niet zo maar uit de lucht vallen – het was het resultaat
van het geloof van zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs.
Geloof en gebed gaan altijd samen. We geloven en daarom bidden we. We bidden en
daardoor wordt ons geloof versterkt. Deze zijn onafscheidelijk verbonden.
We horen vaker geweldige verhalen van oma’s en opa’s en vaders en moeders die
bidden voor hun kinderen en kleinkinderen met daarbij vaak bijzonder resultaten. God
waardeert het zeer als we voor onze kinderen bidden. Immers: God is ook een Vader!
Ik zal bidden voor (mijn) kinderen en kleinkinderen. Ik wil op de bres staan voor de
generaties na mij want het Evangelie van het Koninkrijk is meer dan mijn eigen leven
zelf.
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17 januari – gebed en geloof
“…worstelde met God…” Gen.32:25
Het bijzondere verhaal van Jacob die nogal angstig was uitgevallen en door God
plotseling in de nek werd gegrepen… Je zou zeggen dat je dan God meteen maar laat
winnen. Maar de bange Jacob wist van geen opgeven en hield vast.
Ik laat U pas gaan als U mij zegent…!
Dit is niet een worstelen met God in gebed met de bedoeling om Gods arm op de rug
te draaien tot Hij genade zegt en Hij je geeft waar je om vraagt. Nee, het is een
vasthouden aan de Heer tot Hij doet wat Hij belooft heeft.
Dit is een vrijmoedigheid die God zoekt.
Deze worsteling en strijd in gebed beginnen we niet zonder geloof in de God die
zegenen wil en heel graag wil volbrengen wat Zijn mond heeft belooft.
Ik wil God ontmoeten in de binnenkamer met geloof en vasthouden aan Hem tot Zijn
geweldige beloften waarheid worden in mijn leven en situatie.
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18 januari – gebed en leiderschap
“…Zoek mijn aangezicht…” Ps.27:8
Indien er een geestelijke vacuum is waarin mensen klagen en jammeren is het nodig
dat iemand opstaat en de keuze maakt om God te prijzen en tot Hem te roepen. Het
eerste kenmerk van een geestelijk leider is zijn gebed en zijn oproep tot gebed met
elkaar.
Gebed met elkaar is een weg tot herstel en het zien van de manifesterende grootheid
van Gods Koninkrijk.
Wie maakt de keuze en wie heeft het initiatief tot dat gebed met elkaar? De leider is
dat. De leider doet dat en de leider toont zich een leider in dat initiatief.
Gezamelijk gebed om ons te bekeren van klagen en mopperen, een gebed om
ontferming voor het verlorene en een gebed om de uitstorting en leiding van de Geest
is altijd een goed initiatief en een teken van leiderschap.
Ik wil God zoeken in gebed en wil anderen daarin meenemen om dat tezamen te
doen.
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19 januari – gebed en binnenkamer
“…hij bidt…” Hand.9:11
Na de bekering van Saulus – de latere apostel Paulus – werd hij gevonden door
Ananias als een biddende.
De verblinde ex‐vervolger van de Gemeente bad.
God zei tegen Ananias: “…hij bidt…”
Ananias die niet kon geloven dat die vijand van de gemeente nu echt veranderd was.
Hij vond Gods idee maar niks… Kon die Saulus echt veranderd zijn?
Ja, zegt God: “hij bidt!”
Dit is een bijzonderheid, want Saulus was een Farizeeër – en Farizeeërs baden ook… en
hóe?! Op de hoeken van de straten, zichtbaar voor alle mensen. Mooie zinnen en
religieuze frases… Nee, zij baden écht mooi…
Nu zegt God: Hij bidt!
Het echte bidden is iets tussen God en jou. Niet op de hoeken van de straten om te
laten zien aan andere mensen hoe mooi je het kan en hoe professioneel, maar in het
“geheim” – de binnenkamer – tussen God en jou.
Met mijn bidden wil ik relatie bouwen met God. Híj moet onder de indruk zijn van
mijn gebed en niet anderen. En indien anderen onder de indruk zijn van mijn bidden
dan is dat omdat God hun dat verteld.
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20 januari – gebed en binnenkamer
“…ga in de binnenkamer…” Matt.6:6
Jezus spreekt over de noodzaak om een ‘geheime’ of verborgen geschiedenis te
hebben met God. In Mattheus 6 spreekt hij over geven, bidden en vasten.
Je doet het niet voor mensen om zo indruk op anderen te maken.
Je doet het voor en met God. In het verborgene.
God moet het zien – Hij houdt in herinnering elke cent en seconde die je aan Hem en
het Koninkrijk besteed.
Dat wat in het verborgene gebeurt, heeft effect op God.
Het verborgene is een bijzonder iets in de Bijbel. Niet wat mensen zien, maar dat wat
God ziet is bepalend.
Enkele voorbeelden ter illustratie: 1) Jezus zelf: meer dan 90% van zijn aardse leven
kennen we niet. 2) Johannes de Doper in de wildernis – wat deed hij voor zijn
bediening begon?! 3) Mozes die 40 jaar achter de kudde van zijn schoonvader aan liep
– ook geen story om over op te scheppen op een verjaardag. 4) David die zelfs na zijn
zalving jaren moest wachten tot hij daadwerkelijk op de troon zat als koning. 5) Paulus
die na zijn bekering meer dan 13 jaar ‘verloren’ was (in Arabië en Tarsus) tot hij
gevonden werd door Barnabas die hem opzocht. Allemaal voorbeelden van mensen
die niet opstonden om zichzelf te promoten.
Ook wij hebben het nodig om een verborgen geschiedenis met Jezus te hebben. Een
profeet noch een apostel en ook een evangelist worden niet kant‐en‐klaar uit de
schutting gezaagd: Het kost tijd. De tijd van het wachten en de tijd van verwachting is
cruciaal – een kind groeit in het verborgene en het zaad komt tot ontwikkeling onder
de grond. Voor ons is dat de binnenkamer.
Mijn Vader in de hemel ziet in het verborgene, daarom laat ik mij door Hem vinden in
de binnenkamer.
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21 januari – gebed en het onmogelijke
“…en laat geen bittere wortel opgroeien…” Hebr.12:15
Wat te doen indien gebeden (nog) niet verhoord zijn:
Wordt niet bitter!
Veel mensen – dus christenen ook want dat zijn ook mensen (ook al vergeten ze dat
wel eens!) – zijn verbitterd geraakt omdat verwachting niet uitkwam.
Omdat we bidden en bidden, maar een antwoord uitblijft is verbittering wegens
teleurstelling niet ondenkbaar…
Toch dienen we voor ogen te houden: Het leven – het dagelijks leven – is niet eerlijk.
Indien we erop staan dat God ons verklaart waarom bepaalde dingen gebeuren kan
het wel eens zijn dat we teleurgesteld worden.
Denk aan de moeder wiens zoon bevrijd werd van zijn drugsverslaving. Een andere
moeder dacht: waarom mijn zoon niet?!
Denk aan de voorganger die een auto‐ongeluk overleefde. Een ander dacht: Mijn vader
was ook christen, waarom hij niet?
Denk aan de ouders van het kind dat wonderbaarlijk van kanker werd genezen. Andere
ouders met een dodelijk ziek kind vroegen zich af: waar is God in onze situatie?!
Iemand zei tegen mij: “Ik ga al jaren naar de kerk en bid en lees de bijbel, ik
evangeliseer en geef mijn tienden… maar waarom is mijn dochter nog steeds een
drugsverslaafde en prostituee?! Je moest eens weten hoeveel ik voor haar bid!”
Het spijt me, ik weet de antwoorden niet. Eén ding weet ik wel en dat is dat we
moeten blijven vasthouden aan de goedheid en trouw van God, aangezien het
helemaal ten einde loopt als we zelfs dat opgeven!
Ook al is het verre van makkelijk, toch blijf ik bidden en in geloof verwachten dat
mijn Vader God alle dingen doet mede werken ten goede. Ik snap er niks van hoe
alles werkt… maar wat ik wel voor ogen houd, is de trouw van God. Het leven is niet
eerlijk, maar God wel… Uiteindelijk komt alles goed!
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22 januari – gebed en het gezin
“…het volk dat geschapen zal worden…” Ps.102:18‐19
Sommige mensen geloven God maar geloven niet in een God die ook nog Schepper is
vandaag. Zij geloven zoals Voltaire, de franse filosoof, dat God de wereld schiep zoals
een klokkenmaker een horloge maakt: als het eenmaal gemaakt is dan is het af en
hoeft de klokkenmaker er niet meer naar om te zien. Het Deïsme gelooft dat God niet
meer ingrijpt in de wereld van vandaag. Hoe kunnen zij dan in Jezus geloven, vraag je
je dan af: De komst van de Messias toont aan dat God nog steeds ingrijpt.
Psalm 102 spreekt over ons bidden dat wordt opgeschreven voor het navolgende
geslacht, ja voor het volk dat geschapen zal worden. God schept nog steeds, zegt dit
psalm in de Bijbel!
Als volwassenen kunnen we bidden voor het geslacht dat na ons komt. God is een God
van generaties. Zij die na ons komen zijn degene die ná óns komen: Wij hebben al
invloed op hen in de keuzes die we maken en de gebeden die we voor hen bidden.
Het is verre van onnozel om te bidden voor het ongeborene en Gods zegen te vragen
voor het volgende geslacht.
Ik wil bidden voor het geslacht dat na mij komt en het volk dat geschapen zal
worden. Ik bid voor het ongeborene en geloof dat God hen zal zegenen. Mijn gebed
voor hen wordt door Hem opgeschreven en gewaardeerd.
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23 januari – gebed en voorbede
“…Mijn Huis zal een huis van gebed zijn…” Matt.21:13
Jezus deed niet aan commercie. Hij wilde nooit iets verkopen en pakte nooit een mooi
kadotje in. Hij dacht niet na wat de gevolgen waren van zijn woorden en daden. Hij
was niet slim en berekenend. Hij woog niet zijn gedrag af op een gouden
weegschaaltje om te zorgen dat een ieder inclusief Hijzelf er altijd beter van werd…
Hij deed wat Hij moest doen en zei wat Hij nodig vond: Hij deed wat de Vader deed en
sprak wat de Vader zei.
Wie Mij ziet, ziet de Vader. Niet alleen in de zaligsprekingen (woorden van genade) en
niet alleen in de wonderen (daden van genade) maar ook in het “Wee u” tegen de
schriftgeleerden en Farizeeën en het uitdrijven van de geldwisselaars en handelaren
uit de tempel zien we de goddelijkheid van Jezus: God is namelijk niet zoet en het
leven wat Hij wil tonen en geven is nooit in cellofaan verpakt en heeft er al helemaal
geen strikje omheen. Het is radicaal en in balans.
De balans van Jezus bediening is dat Hij aantoonde dat God in liefde uitreikt naar het
verlorene en dat er innerlijke ontferming is en troost, maar er is ook de andere kant
van het geweld, de toorn, de boosheid en haat naar alles wat met duisternis,
huichelarij en satan te maken heeft. Hij wond daar geen doekjes om. Hij maakte een
gesel, een zweep, en sloeg alle rovers (handelaren) de Tempel uit. Dat is eveneens een
bijbels beeld van de Messias!!
In ons gebed bidden we met compassie voor de zieken, de armen, de weduwen en
wezen en het verlorene, maar we dienen ook door de Geest de boosheid over zonde
en huichelarij te hebben.
Biddend als Jezus wil ik ook dat zien wat God de Vader boos maakt en ik wil die
boosheid voelen en hebben en bidden voor het heil voor een ieder.
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24 januari – gebed en voorbede
“…Zalig de vredestichters…” Matt.5:9
Kinderen van God hebben bepaalde kenmerken, zoals alle kinderen kenmerken
hebben van hun ouders. Eén van de kenmerken van kinderen van God is dat zij vrede
brengen. De opdracht van Jezus aan zijn discipelen was dat zij het Evangelie zouden
brengen en bij binnenkomst in een huis de inwoners vrede zou toewensen. Jezus
verscheen na zijn opstanding bij zijn discipelen en sprak: Vrede!
Indien we door Jezus bevrijd zijn van ons oude leven en zonden, dan mogen wij
bevrijding brengen. Bevrijding brengt altijd vrede met zich mee – en vrede brengt
vrijheid. Niet langer opgejaagd maar wandelen en leven in vrede.
Indien Jezus als het Leven ín ons woont, dan is Zijn leven altijd nabij voor degene naast
ons. Wij delen uit in woord en daad van dat Leven en die vrede.
We stichten geen vrede door campagne te voeren en te bidden voor wereldvrede
maar we stichten vrede door als Zijn discipelen en Vaders kinderen daadwerkelijk
aanwezig te zijn ín de wereld – tussen de mensen zoals Jezus dat was.
In ons bidden voor de mensen om ons heen – en wellicht voor een enkeling bidden we
specifiek en langdurig – bidden we voor vrede en we wensen dat toe en we leven dat
richting die mensen uit.
Mijn gebed is een overbrenger (communicatiemiddel) van de vrede van God die
Vrede is. Mijn gebed brengt vrede aangezien Degene die vrede bracht en van vrede
sprak woont in mij door Zijn Geest.
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25 januari – gebed en geestelijke strijd
“…Het is volbracht!...” Joh.19:30
Ons gebed is naar mijn mening uitsluitend gebaseerd op deze woorden van Jezus aan
het Kruis van Golgotha wil het effectief zijn. Gebed en geestelijke strijd zijn misschien
wel synoniemen. Gebed heeft altijd te maken met weerstand en het doorbreken van
oppositie van Gods vijand, satan.
Iemand heeft eens gezegd dat de duivel niet bang is voor christenen die naar de kerk
gaan en de bijbellezen. Hij is bang voor christenen die bidden en daarom wil hij hen
juist daarvan afhouden!
“Het is volbracht!” was en is een uitroep van overwinning. Jezus stierf geen zinloze
dood. Hij stierf als het Lam God en nam de zonde (als macht) van de wereld weg,
overwon de dood en de hel. “Zie ik leef voor altijd” (Openb.1:17‐18) – opgestaan is Hij
om nooit meer te sterven!
Golgotha brak de rug van de slang.
Indien wij bidden op basis van Jezus’ volbrachte werk dan gaan we de strijd aan die al
bepaald is: Jezus wint!
Onze bediening is om te laten zien en horen dat Jezus overwinnaar is. Ons bidden is
een middel om de overwinning van het Kruis van Christus te laten manifesteren in de
wereld en omstandigheden om ons heen.
Ons gebed staat op de kracht van Golgotha: Gods liefde! Maar het staat ook op het
offer van Golgotha: Gods geweldadigheid. In gebed wil niet juist lieve dingen bidden
maar om het baanbrekende geweld van Zijn Koninkrijk!

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
30

26 januari – gebed en gemeente
“…de waarheid zal jullie vrijmaken…” Joh.8:32
Als gemeente zijn we mensen die het nieuwe leven van God in Christus ín ons hebben
ontvangen. Dat was een kwestie van een moment: Toen we ons bekeerden en ons
overgaven aan Jezus Christus werden we opnieuw geboren door de Geest. Dat nam
geen weken en maanden in beslag: Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen
(2Kor.5:17). Klatsboem! daar was het en dit is het!
Toch kunnen we het maar langzaam begrijpen – maar dat is een ander verhaal: ons
verstand (wat vaak niet zo erg intellectueel is aangaande de dingen van God) is vaak
heel traag, maar wedergeboorte is een zaak van de innerlijke mens, de geest, het hart.
Sommige christenen en gemeenten zijn traag in hun vrijmoedigheid. Maar in de
ontwikkeling van het begrip dat de waarheid ons vrijmaakt wordt ons denken
veranderd en oude patronen dienen te verdwijnen. Indien we samen bidden moeten
we dat doen op basis van vrijmoedigheid en dat dient gefundeerd te zijn op de
waarheid: God is met ons en we zijn Zijn kinderen.
Ons verstand is vaak traag – maar probeer steeds weer te begrijpen: God is voor je en
niet tegen je. De wereld en de omstandigheden moeten ons denken en reageren niet
bepalen, maar de waarheid van Hem die hemel en aarde schiep!
Onwetendheid is verwoestend – ook voor de kinderen van God. Gebondenheid
beperkt ons denken – ook voor degene die vrijgemaakt zijn door Christus.
Ons gebed willen we laten bepalen door de waarheid van Christus – de waarheid die
Christus is! – en niet door de nood om ons heen of onze beperkte manier van denken.
Laat zijn waarheid mij en ons vrijmaken zodat we kunnen bidden naar Zijn wil.
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27 januari – gebed en geloof
“…maar hij riep des te meer…” Luc.18:39
Het verhaal van Bartimeus is een verhaal van een blinde man met geloof. Hij kon niet
zien met natuurlijke ogen maar geestelijk was hij verre van blind.
Hij liet zich niet tegenhouden of bestraffen door de omstanders die zeiden dat hij
moest zwijgen. Hij riep des te meer. En dan het wonder: Jezus stopte…
Jezus heeft oren om te horen wanneer de gelovige tot Hem roept.
Onze omstandigheden (we zijn blind) kunnen ons belemmeren te roepen aangezien
we niet zien waarom en waartoe. De omstanders (die willen dat we zwijgen) kunnen
ons belemmeren om op te staan en dingen te doen en te zeggen die niet gebruikelijk
zijn volgens hun normen en waarden.
Veel christenen denken – een echte overtuiging van sommigen! – dat effectief gebed
altijd lang duurt. Je moet er hard voor werken en je moet het verdienen.
God de Vader wacht tot we roepen. Maar vaak roepen we niet omdat we niet geloven
dat Hij ons hoort en we zwijgen in onze geestelijke blindheid en passen ons aan aan de
(christelijke) omstanders.
Wat mensen ook zeggen en vinden en ook al zie ik niet duidelijk (of helemaal niet) ik
wil en zal roepen tot Jezus tot Hij stopt! En indien nodig roep ik des te meer en des te
luider!
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28 januari – gebed en intimiteit
“…omdat hij zijn vriend is…” Luc.11:8
Het verhaal van Jezus en het onderwijs daarna (in Lucas 11:1‐13) heeft maar één doel:
Ons oproepen en aansporen tot gebed.
God wil dat we tot Hem komen en vrijmoedig vragen om wat we nodig hebben!
Het verhaal gaat over de vriend bij wie de man die plotseling gasten (vrienden!) krijgt,
kan aankloppen. En hij doet dat ook.
Vraag en je wordt gegeven. Niet als een geestelijk wet maar op basis van vriendschap.
Het geheim van gebed bestaat niet. Er zijn geen zes of zeven of meer stappen voor
effectief gebed. Het is geen systeem. Het is vriendschap.
Bij een vriend klop je vrijmoedig aan want het is je vriend. Je beschaamt je vriend als je
later zegt dat je niet durfde te vragen… “Maar ik ben toch je vriend!” zal hij uitroepen
en hij zal zich vast gekwetst voelen – “Waarom kwam je niet?!”
We hebben een Vriend en Hij heet Jezus!
Onze barriere voor gebed – een echte hinderpaal – is niet God dat Hij niet zou willen –
maar wij zelf – ík zelf! – omdat ik traag ben of zelfs weiger om vrijmoedig te bidden en
te vragen om te geven wat ik nodig heb.
Jezus is mijn Vriend en God is mijn Vader. Hij is goed en zal nooit een steen voor
brood of een slang voor vis geven. Dát is de enige en echte reden dat ik vragen mag
in alle vrijmoedigheid!
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29 januari – gebed en aanbidding
“…om Hem beter te leren kennen…” Ef.1:17‐18
Paulus bad voor de gemeente in Efeze waar een geweldige opwekking was, dat God
hen een geest van wijsheid en openbaring zou geven om Hem beter te kennen.
We hebben als christenen het eerste verlangen om Hem – de Drieënig God – beter en
beter te leren kennen.
Er komen dagen dat Jezus tegen mensen zal zeggen: “Ik ken je niet…” Dat is
verschrikkelijk. We willen gekend worden en daarbij hoort dat we Hem willen kennen.
We willen groeien in relatie met Hem. We willen aanbidders zijn: tot Hem komen om
wie Hij is uit liefde en om liefde te ontvangen en weer liefde te geven.
We hebben daarvoor nodig de geest van wijsheid en openbaring, zodat we niet
onwetend zijn.
Iemand maakte duidelijk wat het verschil is tussen onwetendheid en stomheid:
Onwetendheid geeft aan dat er zaken zijn die we niet (helemaal) weten, maar
stomheid heeft te maken met wat we wél weten maar niet doen!
We kunnen de geest van wijsheid en openbaring ontvangen maar de keuze blijft altijd
wat ik er mee ga doen!
Laten we vast blijven houden aan de waarheid dat God goed is en dat het vlees (én
daarbij de wereld en satan) mij af willen houden van een diepe relatie met God, maar
dat ik door Christus bevrijd ben van het oude leven en de overheersing van zonde om
zo goede keuzes te kunnen maken door en met de Geest.
Ik wil niet passief zijn in mijn aanbidding. Ik wil God als Vader zoeken en Hem
aanbidden en door die intimiteit Hem beter en beter leren kennen.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
34

30 januari – gebed en gemeente
“…wanneer je bidt, zeg dan…” Luc.11:2
Jezus maakt duidelijk dat de Vader een wil heeft en dus wensen. De Vader heeft ook
een Koninkrijk en Hij wil dat dat openbaar wordt – dat het “komende” is.
Maar in de context van de oproep tot gebed en wat we bidden moeten – zoals Lucas
11 vertelt – maakt Jezus duidelijk dat het aan ons is!
De hemelse kracht is op aarde te zien omdat wij er om vragen en bidden. Gods wil
geschiedt hier en nu níet los van ons maar wegens ons: namelijk ons gebed: “Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel.”
Jezus maakt duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt en wie dus verantwoordelijk is:
De mens is dat. Kortom: ik dus en jij. Met andere woorden: de Gemeente als het
Lichaam van Christus.
Indien de hel actief is en het zondige vlees de mogelijkheid krijgt om zich te
manifesteren is het enkel en alleen aangezien de Gemeente dit toestaat.
Daarom dat Jezus zegt: Bidt… klopt… en zoekt…! (Luc.11:9‐10).
Als gemeente hebben we het voorrecht om te bidden voor de wereld. Dit voorrecht is
tevens onze verantwoordelijkheid. Indien wij niet bidden voor de wereld, wie dan
wel?!
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31 januari – gebed en het onmogelijke
“Wacht op de Heer!” Ps.37:34
Wat we dienen te leren is om te bidden in lijn met Gods Woord, de Bijbel. Het is goed
om daarbij ook realistisch te zijn. Ik bedoel daar niet mee dat we niet mogen
verwachten dat God een wonder doet. Ik geloof dat God wonderen doet en wil doen –
nog veel meer! – vandaag. Met realistisch zijn bedoel ik dan ook dat we vasthouden
aan de beloften van Hem – dat is de enige echte vorm van realisme. We dienen alleen
niet te vergeten dat we ook bidden in een wereld die vijandig staat tegenover God, dat
er een duivel, die onze tegenstander is, rond gaat als brullende leeuw. En het vlees –
onze oude mens die steeds maar weer de kop wil opsteken.
We bidden in lijn met Zijn Woord en God antwoordt boven verwachting
wonderbaarlijk. Halleluja! Maar soms ook antwoordt Hij helemaal niet en blijft het stil
en gebeurt er niets – zo lijkt het voor ons althans.
God kan ja zeggen tegen ons gebed en soms nee of gewoon wacht!
Er komt een dag dat we in de hemel zijn en begrijpen en dankbaar zijn waarom God
bepaalde gebeden niet of niet direct verhoorde naar onze wensen en eisen.
Ik houd vast aan Zijn beloften want die zijn voor mij de realiteit. Ik blijf biddend en
verwachtingsvol uitzien naar Hem ook al laat de verhoring en realisatie van die
beloften nog (even) op zich wachten. Als ik wachten moet, dan doe ik dat biddende.
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1 februari – gebed en zending
“…opdat alle volkeren op aarde uw naam zullen kennen…” 1Kon.8:43
Het achtste hoofdstuk van het eerste boek Koningen bevat het geweldige gebed wat
Salomo bad bij de inwijding van de Tempel. Ook al was Salomo vol van God die zijn
woord had bevestigt (zie 1Kon.8:56), hij keek verder dan de Tempel en Jeruzalem en
Israel alleen. Hij wilde graag dat God bekend zou worden aan alle volkeren van de
aarde wegens het feit dat Hij gebeden verhoorde.
Gebeden verhoren – waarom willen wij dat? Waarom moet God onze gebeden
verhoren? Wegens de nood die ik heb, de crisis, omdat Hij het beloofd heeft, omdat Hij
van mij houdt, omdat ik er recht op heb wegens het Verbond…?
Salomo had een goede motivatie: opdat anderen – hier: alle volkeren – Gods naam
zullen kennen!!
Laat die vreemdeling – die niet‐Jood – tot U bidden en verhoor hem zodat hij weet dat
Ú God bent en U alleen!!
Bid dat zij die niet gelovig zijn God zullen gaan leren kennen niet om te bewijzen dat
jíj gelijkt hebt maar omdat je wilt dat zij een eigen persoonlijke relatie met Jezus
zullen krijgen.

2 februari – gebed en gezin
“…laat uw woord waar worden…” 1Kon.8:26
Salomo bad op basis van wat God gesproken en beloofd had aan zijn vader David.
Salomo noemde ook Mozes als degene die van God beloften had ontvangen voor het
volk Israel en hij zegt: “God heeft gedaan naar alles wat Hij gesproken heeft! Niet één
woord is te niet gedaan van al het goede dat Hij gesproken heeft door de dienst van
zijn knecht Mozes” (1Kon.8:56).
Salomo begreep dat wat God in zijn tijd en door zijn bediening als koning deed, deed
op basis van zijn verbond en woorden met de voorgaande generaties.
Wat God vandaag wil doen door jou heen staat niet los van je ouders en kinderen.
Dank God voor de trouwe gebeden van ouders en groot‐ouders. Bid voor de kinderen
dat God zijn woord zal bevestigen aan hen. Hij laat het werk van zijn hand niet los!
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3 februari – gebed en evangelisatie
“…want Gij alleen kent het hart van alle mensen…” 1Kon.8:39
De grote koning Salomo had maar één verlangen en dat was dat God gebeden
verhoorde. Als we lezen waarvoor en voor wie hij bad, dan zien we dat hij het werk
deed van een evangelist. Hij toont een zorg voor het verlorene in zijn gebed. Hij kijkt
zelfs de landsgrenzen voorbij. Hij begreep dat God niet de God van de Joden was maar
de God van alle mensen.
Als Salomo te horen zou krijgen dat God de wereld zo lief had, dat Hij zijn Zoon zou
zenden (Joh.3:16), dan zou Salomo denk ik zeggen: Ja, logisch – typisch mijn God!
Salomo bad voor de zondaren dat zij zich zouden bekeren.
Wij leven onder het Nieuwe Testament en toch kunnen we van deze grote persoon van
het Oude Testament leren om te bidden als een evangelist.
Laten we regelmatig bidden voor zij die leven in zonde en ver van God afstaan – dat
God Zich aan hen toont en zij tot inkeer komen want er is voor allen vergeving.
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4 februari – gebed en het onmogelijke
“…vergeef en doe…” 1Kon.8:39
Salomo geloofde in een God van wonderen. Hij geloofde in een onmogelijke God voor
wie Zelf niets onmogelijk is.
Indien mensen zondigen en er breken plagen uit – de gevolgen van zonde – dan is dat
niet slechts hun schuld. Boontje komt om zijn loontje. Wat je zaait moet je ook
oogsten. Nee, Salomo stond bij voorbaat op de bres. De inwijding van de Tempel ging
gepaard met de glorie van God (1Kon.8:10‐11) én het ging gepaard met dat geweldige
menselijke respons van Salomo de Koning: Zijn gebed.
Na dat gebed kwam er vuur uit de hemel en verteerde het brandoffer (2Kron.7:1).
Welke bewijs wil je nog dat je gebed naar Gods wil is. Het zette Hem in vuur en vlam.
Dat was een bidden naar Gods wil.
De glorie van God is zijn heerlijkheid de glorie van Zijn volk zijn hun gebeden (zie ook
Openb.8:3‐4).
Salomo wist dat er ziekten, honger, mislukking van oogsten en plaag en smart zouden
zijn (of komen) en hij nam het voortouw door bij voorbaat al aan God te vragen om te
vergeven als mensen zich bekeerden. Dat is de heerlijkheid van de gelovige: we weten
wie God is en wat Hij kan, namelijk het onmogelijke: zonden vergeven en de gevolgen
van elke overtreding te niet doen.
Voor zonde was één oplossing: het kruis van Jezus, dat nam de zonde weg. Voor
ziekte, plaag en smart is één oplossing: de striemen van Jezus. We omarmen
problemen niet, we houden vast aan een God die de oplossing biedt. Hij is de
Almachtige God.
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5 februari – gebed en intimiteit
“Gebruik je tijd wijs”, Ef.5:16
God doet niets wat niet in overeenstemming is met Zijn Woord. God heeft altijd
gewerkt met en door mensen die Hem op de eerste plaats stelden. Mensen die durven
te wachten op en met Hem. Mensen die Hem belangrijker vinden dan bediening of de
aandacht van anderen.
Benny Hinn heeft lang geleden gezegd dat de zalving komt op basis van de intimiteit
met de Heer. Je kan geen diepe relatie bouwen in een paar seconden per dag. Het kan
ook niet in een week. Relatie bouwen kost tijd. Indien we een relatie bouwen met
iemand (Iemand) van wie we houden is die tijd geen offer maar een gift. We ervaren
het als waardevol om samen te zijn.
In de vroege gemeenten werden de wonderen gedaan door de apostelen – zij die met
Jezus waren geweest voor een periode van 3 jaar. Zij hadden een intieme relatie met
Jezus en kenden Hem en werden nu door Hem gebruikt.
Na een aantal jaar werden de nieuwe mannen en vrouwen Gods kenbaar door de
manier hoe God hen ging gebruiken – namelijk met tekenen en wonderen: Stephanus
en Filippus. Mannen die nu ook een intieme relatie met Jezus hadden ontwikkeld – ook
zij hadden een verborgen geschiedenis met Jezus. Zij kenden Hem van de
binnenkamer.
Tijd besteden met Jezus in deze drukke en hectische tijden – wie heeft er tijd?! – is
nooit verloren tijd, laat staan dat het zonde van de tijd is.
Besteed je tijd wijs – niet betere planning, maar wát plan je?!
Zet je dagelijkse ontmoeting met Jezus in de binnenkamer boven aan je agenda. En
overhaast het niet!!
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6 februari – gebed en intimiteit
“…hoe lang zal mijn eer tot schande zijn en zult gij ijdelheid beminnen en zoek je
leugen?” Ps.4:3
Dat waar we naar verlangen is te zien in de tijd die we er aan besteden. We vinden
bidden en bouwen aan een intieme relatie met Jezus Christus nodig, maar we hebben
er helaas geen tijd voor…
Het gaat niet om noodzaak. Ieder vindt het noodzaak dat er naar weduwen en wezen
wordt omgezien, maar we hebben geen tijd. Het is nodig om als ouders veel tijd door
te brengen met je kinderen, maar het komt er niet van – of we creëren “quality time”,
wat niets meer is dan een soort van “oke, eventjes dan” (het is gelimiteerd en moet
snel en gehaast).
Zo zijn er veel dingen die we zien als nodig en belangrijk.
Maar het gaat hier niet om. Waar het om gaat is verlangen. Indien je iets graag wilt
heb je er altijd tijd voor. Niet te geloven. Ik heb verlangen TV te kijken en heb er
avonden en nachten de tijd voor. Ik heb het verlangen om wat te eten en ik vind altijd
wel iets dat in mijn mond past. Ik heb het verlangen die CD of dat boek aan te schaffen
en ik vind er altijd wel het geld voor – ik leen het of ik verkoop iets zodat ik geld heb.
Iemand met een verlangen kan veel doen en heeft altijd tijd! Niets is te kostbaar om
zijn verlangen te bevredigen.
God wil dat we Hem zoeken omdat we dat willen – verlangen!
God vraagt ook jou: Hoe lang blijf je bezig en tijd besteden aan dat wat ijdel is en
leugen? Ik ben de Waarheid en ben het waard. Ik verlang naar jou, verlang je ook
naar Mij?!
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7 februari – gebed en evangelisatie
“…Bidt de Heer van de oogst…” Matt.9:38
Eén van de namen van God is de Heer van de oogst. Hij zaait het goede zaad, maar Hij
is ook Degene die oogst. Hij is er eigenaar van. Hij bepaalt en beheert de oogst.
Hij werkt ook samen met mensen.
Daar schort wel eens het een en ander aan. Wat Jezus zag was dat de mensen klaar
waren voor de oogst. Mensen waren klaar om het Evangelie van het Koninkrijk te
horen, te ontvangen en respons te geven.
Maar er waren in die oogst arbeiders te weinig.
Ze waren er wel, maar niet op het veld – ze waren niet daar waar ze moesten zijn: in
de oogst.
Bidt de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst.
Uitzenden, betekent hier (in het Griekse) ook uitgooien of uitstoten. Wegdrijven of
uitdrijven is hetzelfde woord wat gebruikt wordt om demonen uit te drijven.
Arbeiders moeten weggedreven worden van de tafel, de kantine, de TV en de
computer‐spelletjes. We moeten zijn als arbeiders waar we nodig zijn en dienen te
zijn: In de oogst.
Ik bid de Heer van de oogst om arbeiders dat die er meer en meer zullen zijn, zodat
de oogst kan worden binnengehaald en niet verloren gaat. Ik ben ook gewillig om
een arbeider in die oogst van mijn Vader te zijn en ik wil een partner van Hem zijn in
Zijn oogst!
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8 februari – gebed en geloof
“In het begin schiep God de hemel en aarde” Gen.1:1
Vaak weten we niet waarvoor we bidden moeten of als we iets hebben om voor te
bidden missen we de kennis hoe te bidden.
We zijn vaak aarzelend om iets te vragen waarvan we niet zeker weten of je het wel
mag vragen en of het wel kan. We missen als het ware vaak feiten aangaande ons
gebedsverzoek.
Mogen we dit wel vragen?
Het is toch eenvoudig: God als Schepper en goede Vader wil dat we vragen. Vraag, bid,
klop… dát zijn de aansporingen – zo je wilt “geboden” – die de Bijbel ons geeft.
Nergens is de opdracht of de aanmaning dat we pas mogen en kunnen bidden als we
het allemaal zelf eerst hebben uitgezocht. En zo raar is dat eigenlijk niet: want als we
het allemaal zelf kunnen dan is gebed niet nodig.
Indien we niet weten hoe of wat, dan is dát juist de goede reden om te bidden.
Het oplossen van het probleem is niet mijn verantwoordelijkheid maar die van God. Ik
genees geen zieken en hoef dat niet te doen: Hij is de Geneesheer. Ik mis de hulp en
kracht maar dat is niet erg want het is niet mijn verantwoordelijkheid: Hij is sterk en
almachtig!
Mijn Vader is de Schepper van hemel en aarde – Hij voorziet, herstelt, geneest,
zegent…
Hij is de Schepper – en indien we ‘zaken doen’ met de Bron van het Leven en al het
andere dan is niets een écht probleem!
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9 februari – gebed en leiderschap
“…dat je mag proeven wat Gods wil is…” Rom 12:1‐2
Zeker als leider – als persoon die door God is aangesteld om verantwoordelijkheid te
dragen voor anderen – worstelen we vaak om Gods wil te kennen.
De oproep van de apostel in zijn brief aan de Romeinen is een goede strategie:
Stel jezelf tot een offer. Wat mag het je kosten? Een offer duidt altijd op een kostprijs.
Wat heb je over om Gods wil te kennen?
Je afzonderen of beter: niet‐hetzelfde‐zijn als de wereld. Wel in de wereld maar niet
van de wereld zijn. Anders zijn zoals Jezus anders was. Gods wil leren we nooit kennen
door het vasthouden aan de oude patronen van denken en leven van voor onze
bekering.
Veranderd worden in denken. Dat ons hart – onze innerlijke mens – verandert is door
de Geest toen we werden wedergeboren is één. Nu gaat het om onze ziel – denken en
voelen. Dat moet veranderd worden. Indien dat hetzelfde blijft, blijft ook ons gedrag
hetzelfde en Gods wil kennen heeft te maken met praktijk – leven – en niet slechts
theorie.
Het kennen van Gods wil is niet op basis van onze inspanningen, onderzoeken, studie
en theologie. Het is niet een intellectueel wikken en wegen van mogelijkheden en dan
de goddelijke er uitpikken.
We vinden Gods wil door gebed. Door met Hem samen te zijn, zijn Woord te lezen en
te bestuderen – als vorm van gebed of in gebed – en geleid te worden door de Geest.
Gebed daar begint het en daar eindigt het mee.
Ik wil graag bidden niet om God bekend te maken wat ik wil, maar om Zijn wil te
kennen – om het vervolgens te doen.
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10 februari – gebed en gemeente
“…Beef, gij aarde!...” Ps.114
De psalmist herdenkt in dit gezang en loflied de grootheid van God. God had het volk
uitgeleid uit Egypte. Hij had Zijn volk verheven boven de heidenen. De natuur
reageerde daarop: de zee opende zich, de Jordaan keerde achterwaarts. We weten
hoe God zorgde voor zijn volk. Zelfs water uit de rots, manna uit de hemel. De donder
en beving wegens de heerlijkheid van God op de Berg Sinaï.
De schrijver en componist van dit psalm wist één ding: God is nog Dezelfde. Hij roept
dan op en spreekt tot de aarde: Beef!
Vandaag zijn wij gered – we zien om en herdenken en herinneren de grootheid van
Gods liefde wat te zien is in het Kruis en de opstanding van Jezus Christus. We zijn
uitgeleid uit de zonde en de duisternis – het koninkrijk van satan – en geplaatst in Zijn
Koninkrijk van genade, liefde en kracht.
Als gemeente en eveneens als individuele christenen denken we niet alleen terug maar
kijken we ook vooruit. Ook nu en hier moet de aarde beven voor de heerlijkheid en
grootheid van onze God en Vader.
Als Gemeente vertegenwoordigen we Jezus Christus op aarde – hier en nu. We
gebieden de aarde om te beven voor de kracht van Zijn Koninkrijk. Indien God en Zijn
Gemeente in beweging komen en zijn, moet er wel opschudding komen van de
aardse machten en de hel. Ja, beef gij aarde! voor het aangezicht van de Heer!
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11 februari – gebed en geloof
“…ik zal terug komen, zo God wil…’ Hand.18:21
Jezus leerde ons bidden: Uw wil geschiedde in de hemel zo ook op aarde (Matt.6:10).
Jezus bad zelf in de Hof van Getsemane: “…niet zoals Ik wil maar zoals U wilt…”
(Matt.26:39).
Veel christenen bidden en sluiten na elk gebed af met “niet mijn wil maar Uw wil moet
geschieden!”
Dat klinkt nederig en goed. Indien men niet ontvangt, dan was het “dus duidelijk Gods
wil niet.”
Dit is een verkeerde vorm van nederigheid. Dit is namelijk ongeloof. Jezus leerde ons
niet bidden: Uw wil geschiedde als een sluitstuk van je gebed. Jezus bedoelde dat zoals
Gods wil in de hemel gebeurt zo moet dat en dient dat ook op aarde te gebeuren. Wij
kunnen alleen bidden om Gods wil indien we Zijn wil kennen. Hoe leren we Zijn wil
kennen? Door Zijn Woord, de Bijbel. Alle beloften van God zijn ja en amen in Christus.
Zie 2Kor.1:20. Wij als christenen en als Gemeente dienen te bidden dat Gods wil
gebeurt – dat Zijn beloften werkelijkheid worden voor ons, de Gemeente en de
wereld. God verandert niet en Zijn beloften vervagen niet. Zij raken niet over de
datum.
Waarom bad Jezus en zei Paulus: indien God het wil? Omdat dit te maken had met een
zaak die niet vast stond. Er stond geen belofte dat Paulus terug zou komen in Efeze.
Dus Paulus en de leiders van Efeze baden ervoor, hoopten erop en keken er naar uit…
maar God moest dat bepalen.
Aangaande zaken die God belooft, zal ik niet twijfelen, maar zal ik in vrijmoedigheid
bidden en vragen dat God ze realiseert. Want dát is Zijn wil voor mij, mijn gezin, de
Gemeente en de wereld om mij heen!

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
46

12 februari – gebed en gezin
“Gij bidt… om het in uw lusten door te brengen” Jak.4:3
God verhoort gebeden. Toch zijn er redenen dat God gebeden niet kan en wíl
verhoren.
Eén van die gebeden is het gebed wat we bidden voor onszef – gebaseerd op egoïsme
en op basis van onze wellusten.
Verlangens zijn goed, maar wellusten zijn begeerten uitsluitend en alleen ten behoeve
van onszelf.
Als vader en moeder dienen we te staan op de bres voor ons huwelijk en onze
kinderen. Een ouder in het gezin wat zich laat leiden – ook in gebeden – door
wellusten brengt (geestelijke) destructie te weeg.
Wij kunnen bidden voor de ander in het gezin omdat we een Hogepriester hebben die
voor ons bidt (Rom.8:34). Als we willen zijn als Hij dan kunnen we ons niet langer
veroorloven om te bidden uitsluitend en alleen naar onze eigen lusten en begeerten.
Dit is een dag voor zegen. Niet slechts zegen voor mij maar zegen voor de geliefden
die God mij gegeven heeft. Daarvoor wil ik bidden en strijden.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
47

13 februari – gebed en leiderschap
“…vuur van de hemel zodat deze worden verteerd…” Luc.9:54
God verhoort gebeden. Toch zijn er redenen dat God gebeden niet kan en wíl
verhoren.
Eén van die gebeden is het gebed wat we bidden tégen anderen.
Wat hadden Jakobus en Johannes een geloof. Zonen van de donder werden ze
genoemd. Misschien waren ze er trots op ook. Zagen ze het als een compliment.
De Samaritanen wilden Jezus niet als Heiland en Messias ontvangen, dus was dat een
reden om ze door het vuur van de hemel te laten verteren. Zullen we daarom bidden…
zullen we dat vragen? De vurigheid van de fanatici is vaak dodelijk. “Je weet niet van
welke geest je bent” zei Jezus. Ik ben gekomen – níet om te vernietigen maar om te
behouden.
Het is goed om charismatisch te zijn en veel geloof te hebben! Maar wat is onze
motivatie? Wonderen zijn goed en er zijn genoeg voorbeelden in de Bijbel dat vuur van
de hemel iets geweldigs uitwerkte. Maar dit was vragen om iets wat God niet wil en
kán verhoren.
Jezus komt om te behouden en niet om te verderven.
Sommigen zijn tegen ons en begrijpen ons niet en als leiders worden we door velen
niet gewaareerd of gerespecteerd. Nooit een reden om te vragen of God hun even
“pakt” of straft.
Ook wij – met welke bediening dan ook – hebben de opdracht om op te bouwen en
niet om af te breken.
Heer, verander mij zoals U Johannes veranderde: De zoon van de donder werd de
Apostel van de Liefde. Mijn gebed is dat ik tegen een ieder reageer zoals U deed en
door mij heen wil doen! Dank U dat U kwam om mij te redden en te behouden – en
nu wil ik door U gebruikt worden om anderen te behouden voor Uw Koninkrijk.
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14 februari – gebed en het onmogelijke
“Indien ik ongerechtigheid zou hebben in mijn hart, de Heer zou niet verhoord
hebben” zie Ps.66:18
God verhoort gebeden. Toch zijn er redenen dat God gebeden niet kan en wíl
verhoren.
Eén van die gebeden is het gebed wat we bidden met onrecht in ons hart.
Wat dit vers in Psalm 66 bedoelt, is dat het mogelijk is om te bidden terwijl je onrecht
of ongehoorzaamheid incalculeerd. We kunnen als mensen arglistig zijn – zie Jer.17:9‐
10. De Heer toetst ons hart en de motivivaties die we hebben.
We kunnen om goede dingen vragen met een zondig hart: we willen iets om onze
begeerte en zonde (ongehoorzaamheid) te bevorderen.
God luistert geen eens indien we opzettelijk ongehoorzaam zijn.
Wat heeft het voor zin om voor iets te bidden als je al bijvoorbaat het niet wil doen?
Heer, wijs de weg die ik gaan moet! Klinkt mooi, maar ben je bereid de weg te gaan –
hoe die ook is en waarheen hij ook leidt?!
Dit is een onmogelijk gebed…
Vader toets mijn hart en nieren. Doorgrond mij en ken mij! Laat mijn bidden door U
gehoord worden – en laat ik het niet onmogelijk maken door ongehoorzaamheid en
rebellie! Schep in mijn binnenste een rein hart en een vaste geest (Ps.51:12)!
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15 februari – gebed en het gemeente
“…en gebruik geen ijdel verhaal van woorden…” Matt.6:7
God verhoort gebeden. Toch zijn er redenen dat God gebeden niet kan en wíl
verhoren.
Eén van die gebeden is het gebed wat we bidden met veelheid van woorden.
De heidenen bidden zo, zegt Jezus. Begrijpelijk want als je bidt tot een god of goden
die niet bestaat en bestaan dan moet je wel veel woorden gebruiken.
We kunnen ook zo tot Vader God spreken om indruk te maken. Op Hem of de ander
die ons hoort bidden.
Samenbidden mag niet leiden tot mooi praterij. We zijn als gemeente niet samen om
een competitie te doen in wie de mooiste zinnen maakt.
We kunnen ook vervallen in gezeur: we bidden in herhaling – “omhaal van woorden”
zegt een andere vertaling van dit vers.
Als je maar lang genoeg doordramt, dan verhoort God je.
Indien we samen bidden, dan bidden we tot de Vader die hoort en al weet wat we
gaan vragen voor onze mond is opengegaan. We kunnen bidden en danken en bidden
en lofprijzen, omdat Hij de zucht van ons hart kent.
Wat ons onderscheidt van andere godsdiensten is dat we bidden tot een Vader die
ons hoort omdat Hij ons kent. Ons bidden is als kinderen die Vader vragen! Zo simpel
en genadig is het.
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16 februari – gebed en voorbede
“Indien je vergeeft wordt je vergeven, maar indien niet dan niet!” zie Matt.6:14‐15
God verhoort gebeden. Toch zijn er redenen dat God gebeden niet kan en wíl
verhoren.
Eén van die gebeden is het gebed wat we bidden met wrok en onvergevingsgezindheid
in ons hart.
Jezus maakt het erg duidelijk als Hij zegt: Indien je mensen hun misdaden vergeeft (dat
wat ze je hebben aangedaan wat niet hoorde) dan zal je hemelse Vader jou ook
vergeven. Maar als je hun misdaden niet vergeeft, dan zal uw Vader uw misdaden niet
vergeven.
Het praten met God terwijl ons hart bitter en vol wrok is, schept scheiding tussen ons
en de God die Liefde is. Het blokeert de communicatie en de zegen die God geven wil,
inclusief zijn vergeving.
God wil wel vergeven, graag zelfs. Maar wel op basis van een hart wat vergeving kan
ontvangen – en niet een hart wat zichzelf dichtstopt met onvergevingsgezindheid.
Ik wil van harte vergeven omdat God mij liefheeft. Ik volg degene die de Verlosser is
van zonde en die herstel brengt. In dat herstel en die liefde van God de Vader voor
mij, vergeef ik. Ik heb een ruim hart om Gods zegen te ontvangen om tot zegen te
kunnen zijn.
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17 februari – gebed en geestelijke strijd
“…maar wat ik heb dat geef ik u…” Hand.3:6
We mogen nooit vergeten dat Gods Koninkrijk een Koninkrijk is van kracht en niet van
woorden (1Kor.4:20). Het boek Handelingen van de Apostelen is dan ook een
geweldige titel. Het zijn niet de verzamelde woorden – of preken – maar het zijn de
handelingen van hen – dat wat ze hebben gedaan.
Achter die handelingen of voorafgaand aan die handelingen ontdekken we de gebeden
van de apostelen, of de gebeden van de gemeente.
Ook in Handelingen 3 (waarin beschreven wordt hoe een kreupele (verlamde) wordt
genezen en wat dat voor gevolgen had tot de glorie van God en opbouw van de
Gemeente) is sprake van gebed. Johannes en Petrus waren mannen van het gebed en
hielden zich aan een bepaald (Joods) gebeds‐schema. Je had specifieke tijden van
gezamenlijk gebed in de Tempel. Zij waren daarheen op weg – om te bidden. Dat de
omstandigheden en de leiding van de Geest (waar ze oren en ogen voor hadden)
anders bepaalde, doet er niets aan af: Zij waren mannen die wilden bidden en in dat
verlangen om te bidden kon de Heer hen leiden.
Zij waren niet op zoek naar wonderen doen en wilden niet hun eigen grootheid en
populariteit bevorderen, maar waren mannen van het gebed.
Een schip dat stil ligt kan niet bestuurd worden – er is een bepaalde vaart voor nodig.
Met ons als christenen en als gemeente is het even zo: Indien we geleid willen worden
en handelingen willen doen zoals de apostelen, zullen we bidders moeten zijn. We
moeten in beweging komen.
Vandaag wil ik geleid worden door de Geest en wil ik dat de wonderen gaan
gebeuren die God heeft om mensen te zegenen. Daarom wil en zal ik een bidder zijn
omdat ik Zijn wil zoek. Alleen als ik bid, kan de Geest mij leiden.
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18 februari – gebed en aanbidding
“…die hen maken, worden als zij…” Ps.115:8
Het principe van dit vers is dat wie afgoden maakt en die aanbidt en daarop vertrouwt,
wordt als die afgoden.
Het principe is eigenlijk niet beperkt tot afgoden: Wat je aanbidt daar ga je op lijken.
Waar je vol van bent daar praat je over.
Indien iemand van ilm houdt dan zal hij vaak te zien zijn in de bioscoop. Wie gek is van
voetbal, volgt voetbalprogramma’s en is te vinden in het stadion. Hij draagt misschien
zelfs wel een sjaaltje van zijn club. Een vlaggetje aan zijn auto…
Wij aanbidden God en vertrouwen op Hem en we worden door aanbidding meer en
meer als Hem. Waar je mee omgaat daar wordt je mee besmet. Het is goed voor de
wereld als we als christenen aanbidders zijn. Indien we veel in zijn tegenwoordigeheid
zijn gaan we op Hem lijken, naar Hem ruiken – het reukwerkofferaltaar van
aanbidding! – en als Hem handelen en spreken. Dát is een zegen voor de mensen om
ons heen.
Als ik in aanbidding tot Hem kom, zal de Geest mijn hart veranderen en dat zal te
zien zijn in mijn woorden en daden. Wie de Vader aanbidt, wordt meer en meer als
Hem. We gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heilige Geest (2Kor.3:18).
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19 februari – gebed en gemeente
“…baden en zongen Gods lof…” Hand.16:25
Paulus en Silas maakten een keuze. Ze zaten vast met handen en voeten in een blok.
Dit was geen vakantie‐adresje in het Zwarte Woud, dit was de diepste en zwaarste
kerker. Ze zaten daar niet ongemakkelijk voor een momentje maar voor uren. Zij kozen
om niet te klagen maar hun stem te verheffen tot hun God. Zij hadden kunnen
opgeven, maar ze deden het tegendeel. Handen en voeten gebonden, ruggen
onnatuurlijk gekromd, gewrichten gepijnigd, kozen zij om te doen wat paste bij hun
nieuwe leven: gebed en lofprijs.
Silas had teleurgesteld kunnen zijn. Een reis samen met de grote apostel Paulus die
Gods wil deed en gerespecteerd werd door veel gemeenten en door de Geest
wonderen en tekenen deed. Deze kerker viel vies tegen. Dit was vast niet wat hij
verwacht had. Dit leek het einde.
Maar door samen te bidden en God te prijzen gebeurde het wonder.
Sommige bidden en prijzen God als het wonder gebeurd is. Als een respons op wat
God deed.
Paulus en Silas in de kerker baden en prezen God en het wonder was Gods respons
daarop.
Gebed en lofprijs is slechts mogelijk indien we daadwerkelijk in God geloven die ons
nooit verlaat en in de moeilijkste momenten uitkomst geeft.
In moeilijkheden hebben we de keuze tussen vasthouden aan je angst, intimidatie,
bitterheid, wraakgevoelens en zelfmedelijden óf gebed en lofprijs.
In mijn situatie – welke misschien wel voelt als vastzitten in een kuil of kerker – houd
ik vast aan mijn relatie met (geloof in) God, mijn Vader. Daarom bid ik tot Hem en zie
uit. Dat doe ik met verwachting in mijn hart en lofprijs in mijn mond! Hem zij de eer,
die uitredding geeft en het wonder doet!
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20 februari – gebed en leiderschap
“…indien je in wijsheid tekort schiedt…” Jak.1:5
Wie schiedt niet in wijsheid te kort?!
Ik ken mannen en vrouwen die al jaren in de bediening staan en geweldig door God
werden en worden gebruikt. Ook zij geven aan: Ik schied in wijsheid te kort.
In kennis schieten we niet te kort. We weten echt veel.
In ervaring schieten we niet te kort – zeker niet na jaren van bediening en
gemeentebouw. We hebben veel ervaring en kunnen er uren over vertellen aan de
volgende generatie van nieuwe gelovigen en leiders.
Waar we in te kort schieten is wijsheid! Wijsheid is weten wat te doen in deze
specifieke situatie.
God wil ons graag afhankelijk houden van Hemzelf. Er komt nooit een moment – daar
zorgt Hij voor – dat je kennis en ervaring genoeg hebt en dat je het vanaf nu zonder
Hem kunt.
Leiderschap betekent altijd afhankelijkheid! In de eerste plaats van God en dan ook
van elkaar.
Indien we niet weten wat te doen (het missen van wijsheid) dan zal God ons niet
belachelijk maken of bekritiseren. Vraag Hem… Dat is de uitnodiging én aansporing van
de eerste van de apostelen (leiders) van de Gemeente, want Hij geeft vrij en zonder
verwijt.
Bidden om wijsheid is een kenmerk van afhankelijkheid. Een kenmerk van geestelijke
volwassenheid is het verlangen om steeds afhankelijk te zijn. Heer, geef mij wijsheid
van U.
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21 februari – Gebed en het onmogelijke
“Bid en u zal gegeven worden…” Matt.7:7
Elk gebed wat niet beantwoord was of nog niet verhoord is is als een mysterie. Bid en
u zal gegeven worden, heeft Jezus gezegd en voegde er aan toe dat wie klop voor hem
wordt de deur opengedaan en wie zoekt zal vinden. Tsja, de vraag blijft soms hoe lang
moet je blijven kloppen of een beetje meer van deze tijd: hoe lang moet je blijven
bellen. Na een minuut of tien ga je toch weg, wetend dat er niemand thuis is en als ze
thuis zijn dat ze je dan vast niet willen zien (ze zitten achter de bank op de vloer?)
Een niet beantwoord gebed is een écht probleem. Je kan er misschien een theologisch
antwoord op krijgen, maar die bevredigt nooit echt helemaal. Waarom is de man voor
wie baden, toch gestorven aan kanker? Waarom is die vrouw voor wie we baden, nog
werkeloos? Waarom is die zoon van die ouders nog verslaafd aan drugs? Wij zelf
hadden anders gewild – want anders zouden we niet hebben gebeden. En we geloven
dat God ook anders had gewild en nóg wil…
Onverhoorde gebeden nodigen ons uit om écht in het dagelijks leven te blijven staan:
we ontmoeten ook dezelfde tragische zaken van het leven – en die grijpen ons ook aan
en overvallen ons eveneens plotseling (zoals ontslag, financiële problemen, ziekte en
een sterfgeval).
Indien tegenslagen komen – ze kondigen zich nooit aan, ze zijn daar altijd plotseling als
een onuitgenodigde ‘gast’ – voelen we ons soms door God bedrogen. Laat het ons niet
overkomen als iets “vreemds”…
Ook al heb ik geen antwoord op alle vragen, toch blijf ik vasthouden aan het gebed
omdat ik mezelf vasthoud aan Vader God. Hij bedriegt mij niet ook al gaan de zaken
anders dan ik bid. In alles houdt Híj mij vast!
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22 februari – Gebed en intimiteit
“…vraag God…” Jak.1:5
Veel mensen aarzelen en schromen om te bidden. En als ze bidden is het vaak niet met
vrijmoedigheid. Er blijft vaak twijfel aangezien we onszelf niet waardig vinden, de
zinnen zijn te onbeholpen of we voelen een afstand tot de Almachtige – immers: God
is in de hemel en wij zijn op aarde! Een vrees dat God niet hoort of dat het niet
belangrijk genoeg is.
Jezus zegt: Bidt… Paulus en Jakobus (en de andere apostelen) zeggen: Bidt…
Het bidden waar zij over spreken is het constant vragen om wat je nodig hebt. Soms
hebben we de angst dat het ongepast is om weer iets te vragen. God mag niet denken
dat ik hebzuchtig ben – dat ben je wél! trouwens – of God is te druk en er zijn
belangrijkere zaken – ja, die zijn er maar voor God als Vader niet!
De hemel is niet te druk voor jouw vragen en verzoeken!
God is de Schepper van hemel en aarde en als zodanig aardig “druk”… Maar we bidden
niet tot God op basis van Zijn functie maar op basis van onze relatie: Hij is mijn Vader
en ik ben Zijn kind.
Dat maakte het grote verschil.
God luistert als Vader naar mij. Ook al ben ik niet perfect en zijn mijn vragen niet
altijd wijs en getuigen zij vaak van het ontbreken van geestelijk inzicht, tóch ziet God
dagelijks naar mij uit en wil Hij mijn stem horen omdat Hij van mij houdt… En ik houd
van Hem en dáárom bid ik.
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23 februari – Gebed en aanbidding
“…het glorie‐rijke evangelie van de gezegende God…” 1Tim.1:11
Het woord gezegend betekent ook “blij” in het Grieks. Het goede nieuws van de
gemeente wat zij vanaf het begin verspreidde in de wereld was dat er een goede God
is – een God geheel anders dan de afgoden van de heidenen die mensen bang maakte
en eiste dat zij alles gaven anders zouden er plagen komen.
God is blij en maakt blij. Hij is goed en het Evangelie is dan ook Goed en dus Blij
Nieuws!
Dat God liefde is wordt door de Bijbel bevestigt (1Joh.4:18). Dat geeft aan dat God niet
een onpersoonlijk Iets is, maar dat alles wat Hij doet (en niet doet) door liefde wordt
bepaald. Hij is de bron van echte liefde. Hij zegent en maakt blij. Hij oordeelt en
veroordeelt niet. Hij komt niet met plagen als we zondigen.
Het is zoals Jakobus zegt: “Elke goede en perfecte gave komt van God in wie geen
schaduw of ommekeer is” (Jak.1:17). God is niet humeurig – Hij is goed en blijft goed.
Hij is blij en blijft vol vreugde.
De liefde van God, zijn trouw in zegeningen, is het fundament van mijn leven met
Hem. Als ik tot Hem kom, hoef ik niet te vrezen. Hij is goed!
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24 februari – Gebed en geloof
“…het zal je gegeven worden…” Joh.15:7
Onze bekwaamheid en mogelijkheid om het onmogelijke te gaan zien, komt samen
met onze eerlijkheid met God.
Je hoeft niet alles te weten en te begrijpen. Ik hoef zelfs niet op een bepaald niveau te
zijn van heiligheid. Ik hoef ook niet een lijst te hebben van wat ik in het geloof al voor
elkaar hebt gekregen.
Maar wat wel nodig is, is een open en eerlijke relatie met God.
Gebed is geen spelletje. Het is geen manipulatie van God en Hem overhalen iets te
doen wat Hij eigenlijk niet wil.
Gebed is gewoon praten met God. Maar dan wel praten met een open hart en een
open gelaat – open dat vizier!
Indien je in Mij blijft en Mijn woorden in je wonen = een relatie met Hem hebben die
intiem en constant is zonder enige vorm van maskerade en huichelarij.
Dank U, Jezus, dat als ik in U ben en U in mij – en Uw Woord woont in mijn hart – dan
mag en kan ik vragen, open en oprecht, wat ik wil en U zal het doen!
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25 februari – Gebed en gezin
“…dat we genade vinden voor hulp in tijd van nood…” Hebr.4:16
Als we bidden voor ons gezin is dat vaak wegens de nood die er is. Ik ontkom er niet
aan om te concluderen dat in mijn gezin (met 5 kinderen) er “altijd wel wat” is.
Dat is geen ongeloof – want ongeloof is niet wat er gebeurd en wat je overkomt –
maar een keuze die je maakt (of de afwezigheid van goede keuzes maken!) naar
aanleiding van wat er gebeurt of je overkomt.
Er is of ruzie, of iemand voelt zich niet lekker, of er moet iets gekocht worden en er is
geen geld. Eén van de kinderen voelt zich verongelijkt, een ander moet je berispen. De
ene wil zijn bord niet leeg eten, terwijl een ander meer wil, maar de pan is al leeg. Er
moeten boodschappen gedaan worden en niemand wil het even doen. Ruzie of
onenigheid over wie de vaat gaat doen of de was afhaalt.
Kan nog even door gaan – er is altijd wat, grote of kleine nood voor ingrijpen en
optreden als ouders.
Ik ben bemoedigd door Hebreeën 4:16 waar staat dat we wel degelijk op basis van
nood tot de Troon van Genade mogen komen. Nee, we moeten komen tot de Troon
van Vader God wegens de nood.
Het is natuurlijk jammer dat we God alleen zoeken omdat er nood is. Onze relatie met
Hem moet meer dan “probleem oplossend” zijn.
Maar indien er problemen of noden zijn, dan ben je (bijna) dom als je God niet zoekt.
Dank U Heer, ik sta er als ouder nooit alleen voor. Zelfs in de nood wilt U dat ik juist U
zoek omdat U genade geven wil van hulp en wijsheid ín die nood.
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26 februari – Gebed en aanbidding
Dank U Jezus dat U Uw aangezicht niet voor mij verbergt wegens zonde. U heeft die
zonde weggedaan aan het Kruis. Door Uw opstanding zijn mijn ongerechtigheden
uitgedelgd en weggedaan en kan ik nu in rechtvaardigheid met U eeuwig leven.
Schep in mij een rein hart, o Vader. Vernieuw in mij een standvaste geest en
mentaliteit.
Dank U dat U mij niet verwerpt en verlaat. U bent met Uw aanwezigheid in en bij mij.
U neemt Uw Heilige Geest niet van mij!
Geef mij steeds weer de frisheid van de vreugde van Uw heil en verlossing, ja,
ondersteun en leidt mij met een vrijmoedige geest.
Dan zal ik zo de ongelovigen Uw wegen vertellen en leren en zondaren zullen zich tot
U bekeren!
Naar Ps.51:11‐15
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27 februari – Gebed en aanbidding
“…Uw naam worde geheiligd…” Matt.6:9
Om effectief te bidden moeten we ook leren prijzen.
Iemand zei dat lofprijs hetzelfde is als zeven keer bidden.
Lofprijs maakt gebed effectief en gebed leidt tot lofprijs – indien we geloven dat we
hebben gekregen waarvoor we hebben gebeden zou lofprijs een logisch gevolg zijn.
Jezus leert ons bidden en de aanvang is al lofprijs: Onze Vader die in de Hemel is: Uw
naam worde geheiligd!
Lofprijs is iets goeds en het is het juiste ding.
Lofprijs past bij ons als Gods kinderen. Er is constante lofprijs in de hemel – en als Hij
ons verlost heeft en in ons woont door de Heilige Geest dan zou die lof in onze mond
moeten zijn.
Lofprijs maakt ons blij – maak een vrolijk geluid voor de Heer, o, heel de aarde!
(Ps.98:4).
Dank onder alles, want dit is Gods wil voor jou en mij in Christus Jezus (1Thess.5:18).
Ook al is het moeilijk en zit het tegen ik zal niet bidden zonder U te loven en U te
danken. U Zelf bent de reden voor lofprijs!
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28 februari – Gebed en gezin
“Dank God de Vader ten alle tijden voor alle dingen in de naam van Jezus Christus!”
Ef.5:20
Dit vinden we vaak een moeilijk of zelfs een vervelend vers. Deze opdracht lijkt in te
gaan tegen onze gevoelens en logica.
Het woord “voor” in dit vers, kan vanuit het Grieks ook vertaald worden met “over”.
Het is niet een danken voor, zodat we danken voor de ziekte van een kind en de
vroege dood van een echtgenoot. Dank voor de slechte omstandigheden waarin we
wonen. Dank voor de drugs die aan mijn kind verkocht is. Ik ben er niet blij mee, maar
ik dank er wel voor – want dat staat in de Bijbel. Bedankt!
De ongelovige buurman die ons zo hoort bidden en spreken zal denken dat we gek zijn.
En hij heeft nog gelijk ook als we dat echt menen.
We danken niet – en die opdracht hebben we nergens in Gods Woord – voor alles
maar ondanks alles.
We danken over de problemen en alle omstandigheden (dingen die mee én tegen
zitten).
We danken God de Vader omdat Hij staat boven de omstandigheden (zoals ook de
ziekte van ons kind, het overlijden van een echtgenoot, de financiële tegenslag): Dit
vraagt om geloof.
We kunnen danken ‘voor’ alles omdat we “geloof” hebben dat 1) Zijn Woord waar is
en 2) dat Hij ons nooit verlaten zal en 3) dat er geen enkel opstakel is wat permanent
Gods zegen van mijn leven en gezin weghoudt.
Dan kunnen we danken boven (‘voor’) alles, omdat Hij uitkomst biedt en deze situatie
en deze omstandigheden niet permanent zijn!
Mijn Vader staat boven alle omstandigheden en omdat ik geen geloof heb in de
tijdelijke omstandigheden maar in Mijn Trouwe Vader en onveranderlijke en eeuwige
Heer, kan ik daadwerkelijk met heel mijn hart Hem danken!
(zie vervolg op 29 februari)
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29 februari – Gebed en gezin
“Dank God de Vader ten alle tijden voor alle dingen in de naam van Jezus Christus!”
Ef.5:20
Gisteren zagen we al dat het woord “voor” in dit vers, vanuit het Grieks ook vertaald
kan worden met “over”. Dan wordt het duidelijk hoe we het kunnen zien. We danken
ondanks alle tegenvallers.
We danken God de Vader omdat Hij staat boven de omstandigheden (zoals ook de
ziekte van ons kind, het overlijden van een echtgenoot, de financiële tegenslag): Dit
vraagt om geloof.
Maar het vraagt ook om onderscheiding
We kunnen danken voor alles omdat we “onderscheiding” hebben dat 1) we kunnen
inzien dat de duivel Gods wil en plan en zegen tegenwerkt en 2) dat het vaak wegens
de ongehoorzaamheid en ongerechtigheid van de mens is dat er tegenslagen en lijden
is – als ik ongezond leef, kan ik ziek worden – en 3) het “onderscheid” dat ik vast moet
houden met vrijmoedigheid aan Gods beloften.
Ik dank de Heer voor de oplossingen die Hij vanuit Zijn Woord en de Leiding van de
Geest aandraagt voor de omstandigheden in mijn leven en dat ik in gehoorzaamheid
daden mag en kan doen! (Dan.11:32)
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1 maart – Gebed en het intimiteit
“…hoe lang zal mijn eer tot schande zijn en zult gij ijdelheid beminnen en zoek je
leugen?” Ps.4:3
Verlangen en tijd gaan altijd samen. De mate van de tijd wat we aan iets besteden
geeft ook ons verlangen aan.
Indien we verlangen om te bidden zullen we tijd hebben om te bidden.
Satan probeert ons altijd druk bezig te laten zijn – en tijd kwijt te raken aan – ijdele
zaken en leugens. Dat wil zeggen datgene wat achteraf zonde van je tijd was.
Gebruik je tijd wijs, zegt Paulus (Ef.5:16).
Geld verliezen is niet erg, dat kan je op een of andere manier wel weer terug
verdienen. Maar tijd verliezen is ongelofelijk veel kostbaarder: Tijd kan je nooit meer
terug verdienen!
Paulus begreep dat. We hebben wijsheid nodig in de planning van ons leven en de
planning van de dag.
Luther zei: Ik heb vandaag veel te doen dus moet ik veel bidden. Je kan nooit te druk
zijn om niet te bidden, zei een ander.
Wat we zaaien zullen we oogsten. Indien we geen tijd hebben voor God en geen tijd
voor de binnenkamer om te bouwen aan onze verborgen intieme relatie met Jezus
kunnen we dat nooit meer terug ‘verdienen.’
We mogen Zijn liefde voor ons niet misbruiken door er van uit te gaan dat Hij begrip
heeft voor onze drukke agenda en dat we deze dag dus geen tijd voor Hem hebben.
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2 maart – Gebed en het aanbidding
“…ik verlang naar Uw heil en Uw wet is mijn vermaking” Ps.119:174
Dit is een citaat uit de Statenvertaling. Het is de laatste keer van de negen dat het
woord “vermaking” voorkomt in dit psalm.
Het woord in het Hebreeuws is Shashoa en betekent dat waar je graag naar kijkt, naar
staart, wat je plezier geeft, vreugde geeft en wat je dus blij maakt.
De Bijbel is voor veel christenen een boek waar je elke dag een stukje uit moet lezen.
Net als bidden is het voor velen een ‘moeten.’ Het hoort zo. Een goede christen opent
elke dag zijn Bijbel.
Sommigen proberen in een jaar tijd de hele Bijbel te lezen. Van januari (Genesis) tot
december (Openbaring). Een hele kluif…
Maar niet als we beleven aangaande Gods Woord wat de psalmist bedoelt en beleeft:
Uw wet – Uw Woord – is voor mij iets waar ik naar uitkijk. Wat U spreekt is voor mij
een vreugde. Als ik lees wat U gedaan hebt – Uw geschiedenis en verhalen – dan
vermaak ik mij daarmee.
Dit woord kan niet gevangen worden in een afgebakend gedeelte – een hoofdstuk per
dag – en niet vastgesteld worden op een bepaalde tijdsduur – een kwartier per dag.
Dat waarin je je vreugde vindt, mag de hele dag duren. Je kijkt er naar uit. Daar ben je
mee bezig en als je iets anders moet gaan doen dan leg je het zuchtend terzijde… Had
ik maar meer tijd.
De vermaking (entertainment en plezier vinden in) van de TV, een goede film of een
concert… Iedereen weet dat kost je een avond. Je koopt je favoriete zaterdagkrant en
hebt tijd genoeg om tot zondagmiddag te lezen. Uren gaan er aan op. Logisch, want je
vindt het plezierig, het geeft je vreugde en je vermaakt je ermee.
“Open mijn ogen zodat ik wonderbare dingen vindt in Uw wet” zegt Ps.119:18. De
Bijbel zou voor ons niet een boek moeten zijn waarin we slechts lezen, maar bovenal
een boek waaruit God tot ons spreekt.
Jezus, U bent het Woord van God – het levende Woord volgens Johannes 1 – en ik wil
mij in U en met U vermaken. Uw Woord is levend en daardoor spreekt U tot mij. Ik
bid dat vandaag Uw Woord mijn ‘vermaking’ is – mijn vreugde en plezier!
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3 maart – Gebed en het geestelijke strijd
“…mishaagde het hun zeer…” Neh.2:10
Toen de muren van Jeruzalem weer werden opgebouwd, mishaagde het de vijand.
Sanballat en Tobia staan als beeld voor onze tegenstander, de duivel, satan.
Het mishaagde hun zeer dat wil zeggen het brak hen “in stukken” om anderen in
stukken te breken. Zij raakte letterlijk van hun stuk.
Door heel het boek Nehemia heen zien we constante oppositie om het werk waartoe
God had opgeroepen te verhinderen en in stukken te breken, te verijdelen.
Nehemia en zijn partners wisten wat te doen en deden het en hielden vol ondanks de
tegenwerking en de frustratie.
Zolang alles bij het oude blijft en de wereld, het vlees en de vijand, niet worden
verstoord is alles koek en ei. Het is ‘vrede’. Maar als God opstaat en een werk gaat
doen en zijn kinderen met Hem opstaan en zaken doen, dan raakt de wereld, de hel
van zijn stuk: Zij komen dan in opstand om het werk wat we met en voor de Heer doen
te verijdelen en te frustreren.
Waar laten we ons druk om maken? Wat brengt ons in rep en roer? Of houden we vast
aan de roeping van God en zoeken we eerst Zijn Koninkrijk en werken we met Hem
mee, ondanks tegenstand?
Ik belijd en proclameer: Jezus Christus bouwt Zijn gemeente en de poorten van de hel
zullen haar niet overweldigen!
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4 maart – Gebed en voorbede
“De scepter van het kwaad zal niet rusten op het erfdeel van de rechtvaardigen…”
Ps.125:3
God heeft gesproken en het staat vast. God heeft gegeven en het is ons deel. Het
erfdeel van de rechtvaardigen, het land wat God geeft aan zijn kinderen, mag niet
onder heerschappij staan van het kwaad, de duisternis en de hel.
Wat God ons geeft is onze verantwoordelijkheid.
Welke scepter rust er op het leven van degene die we liefhebben en voor wie we
bidden.
Laten we bidden voor de ander dat de scepter van het kwaad niet regeert over zijn of
haar leven en alles wat daarbij hoort. We doen voorbede dat het kwaad dient te
wijken als heerschappij in en over het leven van degenen die God op ons hart legt.
“…opdat zij hun hand niet uitstrekken tot onrecht” zegt vers 3 verder. Indien iemand
onder druk staat van de duisternis – ziekte, noden, financiële crisis, wanhoop,
tegenslag – dan kan men kiezen om de weg te gaan van het onrecht. Niet kunnen
wachten op God en zelf stappen ondernemen die achteraf niet wijs waren, maar
begrijpelijk aangezien de nood ertoe leek te dwingen. De man die brood steelt omdat
hij honger lijdt, de lening die je afsluit tegen woekerrente omdat je je rekeningen niet
meer kan betalen.
Het onrecht wordt dan een neerwaartse spiraal.
We bidden dat het kwaad het niet voor het zeggen heeft in het leven van degene voor
wie we bidden, opdat het kwaad niet bepaalt welke keuzes we wel of juist niet maken.
Ik bid dat de scepter van het kwaad niet zal heersen over het erfdeel van ______
(naam) opdat hij/zij zich niet zal wenden en uistrekken tot het onrecht en verkeerde
keuzes maakt die het kwaad meer macht geven om te heersen over hem/haar.
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5 maart – Gebed en Evangelisatie en Zending
“…baden tot onze God, én zetten wachten tegen hen…” Neh.4:9
Jezus zegt dat we alle volkeren moeten maken tot Zijn discipelen en hen moeten leren
wat Hij geboden heeft, het bekende gedeelte van Matteus 28:19.
Het is geweldig om ervoor te bidden. Maar alleen bidden is niet genoeg. Er voor
bidden dat mensen Jezus leren kennen en tot geloof gaan komen, is veilig. Je kan het
binnen doen. “Ik bid voor de eenzamen in de straat” maar hen niet bezoeken is niet
effectief.
In het bouwen van de muren van Jeruzalem begreep Nehemia het principe van bidden
én werken.
Iemand zei eens tegen mij dat je moet bidden én werken omdat God niet altijd
gebeden verhoort en dat jij er dan dus aan moet werken. “Nee,” zei een ander, “je
moet bidden én werken zodat God door je werken ziet dat je het gebed serieus neemt
en dán verhoort Hij je.” Beiden gedachten kloppen niet, vind ik.
Ik denk dat Nehemia bad én werkte (in dit geval wachters neerzette) omdat hij het
principe begreep van partnerschap: We werken met God samen.
Het slot van Marcus zegt dat de discipelen uitgingen het Woord (het Evangelie)
verkondigde en dat Heer medewerkte door wonderen te doen – Hij bevestigde het
werk en het woord wat de discipelen deden en spraken (Marc.16:20).
Laat je bidden en je werken in de juiste balans zijn en met de juiste motivatie. Leef
het Evangelie en reik uit naar het verlorene!
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6 maart – Gebed en Gemeente
“…als ik in een tong bid, dan bidt mijn geest…” 1Kor.14:14
Het is belangrijk dat we onderscheiding hebben van de gaven van de Geest en het
belang van het gebruik daarvan.
Bid je regelmatig om vervuld te zijn met de Heilige Geest?
Bid je regelmatig dat de Geest werkt in de Gemeente door de gelovigen zoals Hij wil?
Het is belangrijk dat we als Gemeente geleid worden door de Geest ook in het bidden
in vreemde tongen (talen). Er is een onderscheid tussen de tongentaal als specifieke
gave die vertolkt (geïnterpreteerd) dient te worden en de tongentaal als taal van
aanbidding.
Paulus zegt dat hij (aan)bad met zijn verstand én met de geest.
Er is kracht is in bidden in tongen en God groot maken door de Geest. Het bouwt ons
geloof zegt Judas 20. Doe het ook!
Als Gemeente wanneer we samenkomen zouden we het verlangen moeten hebben
dat niet alleen de gave van vreemde talen werkzaam is en vertolkt wordt, maar ook
dat de aanbidding door de Geest geleid is door het met elkaar grootmaken en
aanbidden van God door de Geest.
Wanneer ik vandaag samen met andere christenen ben, wil ik de Geest niet doven
maar God groot maken met hen in nieuwe tongen. (1Thess.5:19; Hand.19:6)
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7 maart – Gebed en Evangelisatie en Zending
“…smekingen, gebeden en voorbede voor alle mensen…” 1Tim.2:1
Paulus geeft aan de pastor van de gemeente van Efeze – een gemeente die ze samen
gesticht hebben – op wat de goede prioriteiten zijn van gebed: Bid voor alle mensen,
voor koningen en alle hooggeplaatsten.
Bijzonder is het om te weten dat we als Gemeente en dus als christenen deze taak en
verantwoordelijkheid hebben gekregen omdat dit klaarblijkelijk de manier is hoe God
werkt. Wij hebben een geestelijke verantwoordelijkheid van Hem gekregen dat wíj als
zijn kinderen, de Gemeente, invloed hebben op de wereld en het politieke toneel.
Te vaak staan we ver af van die politiek. Maar Jezus wil werken door Zijn Gemeente.
Hij is de Koning der koningen en Heer der heren en draagt Zijn volgelingen op om op
de bres te staan voor de koningen en heren onder Hem.
Wij zitten met Hem op de troon – dus boven het wereldse, politieke toneel. Zie Ef.1:3.
We kunnen onszelf niet veroorloven en de wereld ook niet (!) dat we ons afzijdig
houden. We zien het verkeerd als we denken dat we geen invloed hebben.
De Gemeente met Christus, de Hoofd, bepaalt de menselijke geschiedenis!
We dienen onze fatalistische houding en denkwijze af te leggen en we dienen daarbij
ons vast te houden en te proclameren dat Hij regeert.
Als we bidden, willen we niet vergeten om voorbede te doen voor alle
hooggeplaatsten: de Koning(in), de overheid van het land en de lokale overheden.
Het is een voorrecht om deze verantwoordelijkheid van God te hebben ontvangen en
uit te voeren persoonlijk en als Zijn Gemeente.
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8 maart – Gebed en het onmogelijke
“…het is onmogelijk dat God zou liegen…” Hebr.6:18
Veel kinderen van God zijn boos en teleurgesteld in God de Vader doordat Hij niet
datgene deed waarom zij vroegen. Vaak hebben we kinderlijke ideeën over gebed en
Gods wil die niet bijbels zijn.
Eén van de dingen die we voor ogen moeten houden is, dat God Almachtig is, maar dat
Hij toch bepaalde dingen niet kan doen ...
God kan zijn eigen natuur geen geweld aan doen. Hij kan bijv. niet zondigen. Hij kan
niets kwaads doen, want dan zou Hij ingaan tegen zijn morele karakter, Hebr.6:18 en
Titus 1:2.
Hij heeft de mens geschapen met een eigen wil. Ben je eigenwijs en rij je te hard door
de bocht, is de kans groot dat je een ongeluk krijgt, ook al wil God dat niet. Even zo
roept God ons, Hij dingt naar onze hand en wint ons. Maar nooit schendt en
overweldigt Hij onze persoonlijkheid.
God kan niet buiten zijn aard en karakter om handelen! Jak.1: 13, 17; 1Joh.1:5‐6.
God kan ook niet met zonde schipperen: Hij kan dat niet tolereren.
Dit alles betekent echter niet dat God een gevangene is van zijn eigen heelal. God kan
tussen beide komen met wetten die ons verstand te boven gaan. Toch zal Hij nooit
tegen Zichzelf ingaan.
We dienen altijd voor ogen te houden dat de Almacht van God zijn karakter in zich
verenigt. Elk wonder van God en alles wat Hij doet past bij Hem. Hij tart de
natuurwetten en onze verwachting en ons denken maar nooit Zichzelf.
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9 maart – Gebed en de gemeente
“Twee mensen gingen op naar de Tempel om te bidden…” Luc.18:10
Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat God gebeden soms wel en
soms niet lijkt te verhoren? Het hangt nooit van God af – Hij is niet Iemand de ene keer
wel zin heeft om gebeden te horen en te verhoren en de ander keer weer niet. Maar
er zijn wel een aantal belemmeringen die er voor zorgen dat je gebed niet verhoord
kan worden, zoals bijvoorbeeld:
1. Het verkeerde gebed
We vragen om iets wat in de Bijbel duidelijk wordt verboden.
2. Het niet‐vergevende gebed
We zijn dankbaar dat wíj wel vergeving hebben ontvangen maar maken de keuze dat
niet aan anderen te doen. Gekoesterde wrok ontneemt elk gebed zijn kracht.
3. Het inzichtloze gebed
Als je voor iets bidt, probeer dan daarover zoveel mogelijk te weten te komen vanuit
de Bijbel opdat je inzicht hebt in datgene waarvoor je bidt.
4. Het egoïstische gebed
Dit is als we bidden uitsluitend voor ons eigen belang en niet gericht zijn op Gods eer.
Vergelijk bijv. Ezech.14:3.
Neem eens tijd om na te denken voor welke van de “verkeerde gebeden” je vatbaar
bent.
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10 maart – Gebed en de geloof
“Twee mensen gingen op naar de Tempel om te bidden…” Luc.18:10
We gaan even door waar we gisteren zijn gebleven. We begonnen met de vraag:
Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat God gebeden soms wel en
soms niet lijkt te verhoren? Het hangt nooit van God af, concludeerden we al
aangezien Hij niet Iemand is die de ene keer wel zin heeft om gebeden te horen en te
verhoren en de ander keer weer niet. Gisteren hebben we 4 mogelijke belemmeringen
van gebedsverhoring genoemd, nu kijken we naar nog drie mogelijkheden:
5. Het zelf‐rechtvaardigende gebed
Het gebed van de Farizeeër: we slaan onszelf (in stilte) hoger aan dan anderen. We
veroordelen anderen. Zie Luc.18:10‐14. Dit soort gebeden halen de hemel niet.
6. Het twijfelende gebed
We vragen iets aan God met het idee dat het toch niet gaat gebeuren. We lijken op
een golf van de zee. Zie Jak.1:6. We geloven niet echt dat God wil doen wat Hij belooft.
7. Het breedsprakerige gebed
Het gebed van onechtheid: een mooi verhaal ophangen om indruk te maken op
anderen die luisteren (Matt.6:5‐7). Het gebed van een acteur. We spelen een rol in
plaats van dat we echt ons gedragen als Zijn kinderen.
Neem eens tijd om na te denken voor welke van de vandaag genoemde “verkeerde
gebeden” je vatbaar bent.
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11 maart – Gebed en leiderschap
“…heb ik afgelegd wat kinderachtig is...” (1Kor.13:11)
We dienen te worden en te zijn als kinderen in het Koninkrijk van God. Maar we
dienen ook aan de andere kant het kinderlijke af te leggen en geestelijk volwassen te
worden. We kunnen vertrouwen hebben als een kind en weten en beleven dat we
kinderen van God de Vader zijn, máár dat wil niet zeggen dat we vast kunnen houden
aan kinderachtig gedrag en onvolwassen denken. Groei op in het Koninkrijk!
Ook aangaande gebed dienen we af en toe stil te staan bij onze gebeden en ons af te
vragen wat en hoe we bidden en waarvoor.
Denk als voorbeeld aan het meisje dat bad dat het ‘s nachts zou gaan sneeuwen en dat
het de volgende dag allemaal mooi wit zou zijn. Hoe hebben de zwervers die nacht
gebeden en waarvoor?
Natuurlijk hoeven we niet met alle factoren rekening te houden als we bidden, maar
soms is het goed om er wel eens bij stil te staan. Dat geeft ons inzicht en begrip.
Komt het bijvoorbeeld wel niet eens voor dat we om dingen vragen waarvoor we niet
gereed zijn om ze te ontvangen? Het is waar dat indien sommigen van onze gebeden
verhoord zouden worden, ze metterdaad onze ondergang zouden betekenen.
Eenvoudig omdat we niet klaar zijn – bijvoorbeeld geestelijk – om te kunnen omgaan
met het gevraagde. Denk aan een grote verantwoordelijkheid die hoort bij een
bediening. Of eenvoudig omdat we qua karakter nog moeten veranderen. Of de kennis
er voor missen.
Het is dan Gods genade en barmhartigheid dat Hij niet geeft waar we om vragen.
Indien Hij ons niet geeft – of nu niet geeft – waar we om vragen, doet Hij dat voor ons
eigen bestwil. C.S. Lewis heeft dan ook eens gezegd: “Indien God alles had gegeven
waar ik in mijn onnozelheid voor gebeden heb, waar zou ik dan nu zijn?!”
Onthoud: Het is Zijn goedheid en niet zijn boosheid of norse onwilligheid dat Hij niet
geeft waar we in gebed om vragen!
Dank U dat U als goede Vader mij niet geeft wat ik niet aan kan, zoals ik een klein
kind geen mes geef of een ander gevaarlijk voorwerp. Het is Uw goedheid waarom U
geeft of (nog) niet geeft! Immers U weet wat ik aan kan en waar ik klaar voor ben.
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12 maart – Gebed en voorbede
“…de Geest komt onze zwakheden te hulp…” Rom.8:26
De context van dit gedeelte laat zien dat we vaak zwak zijn in gebed. Maar de zegen
van dit vers is dat het antwoord is, dat de Geest Zelf voor ons bidt. Hij doet voorbede
voor jou en mij zodat we bidden kunnen.
We zien hopelijk de belangrijkheid: Bidden is onze taak en opdracht. We zijn priesters
van God (Openb.1:6). En bidden is dus een belangrijke functie. De Heilige Geest doet
voorbede voor ons als bidders. Hij bidt voor ons zodat wij voor anderen kunnen
bidden.
“Zwakheden” betekent hier het missen van sterkte, kracht. Zwak in daadkracht.
Kijkend naar mijn eigen gebedsleven ben ik regelmatig krachteloos en mis ik
daadkracht als het gaat om voorbede. Ik ben dus gewoon van de Heilige Geest
afhankelijk. De Heilige Geest is gegeven niet voor een prettig gevoel maar als Degene
die ons motiveert om voorbede te doen.
Voorbede is strategisch bidden voor “verlossing” op drie terreinen: 1) de relatie van
degene voor wie we bidden met God; 2) de werking van de Heilige Geest in iemands
leven – het zichtbaar worden van Jezus in iemand (vergelijk Gal.4:19) en 3) de invloed
van de christen en de gemeente om de wereld (de maatschappij) te beïnvloeden – dat
het Koninkrijk van God zichtbaar wordt.
Natuurlijk bidden voor iemand als hij ziek is of geen baan kan vinden, maar al die zaken
hebben met één of meer terreinen die hierboven genoemd zijn te maken.
Vandaag wil ik door de Geest geleid worden zodat ik niet krachteloos ben en
daadkracht mis in mijn gebed voor anderen. Dank U, Heilige Geest, dat U voor mij
bidt zodat ik geleid door U voor anderen bidden kan!
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13 maart – Gebed en gemeente
“…het lijden van de tegenwoordige tijd…” Rom.8:18
Er is een komende heerlijkheid. Paulus keek er naar uit. Maar tot dat moment hebben
we een taak in deze wereld. We zijn het zout der aarde en het licht der wereld
(Matt.5:13‐14).
We willen dat Gods wil geschiedde op aarde zoals in de hemel (Matt.6:10). Daar
bidden we voor zoals Jezus ons leert.
Het is Gods plan en idee om dingen op een bepaalde manier aan te pakken. Als
Almachtig God kan Hij alles Zelf. Hij kiest en doet het en spreekt het en het is zo. Klaar.
Punt.
Toch heeft Hij ervoor gekozen om het met Zijn Volk te doen. In jou zullen alle naties
gezegend worden (Gen.12:3) en maak alle volkeren tot mijn discipelen (Matt.28:19).
Hij kan wel anders maar wil niet anders: Hij wil de wereld bereiken en veranderen door
Zijn kinderen, door jou en mij – de Gemeente.
De kracht van voorbede in de Gemeente is geweldadig. We nemen serieus dat God
zegt dat Hij ons hoort. We nemen de taak en verantwoordelijkheid op ons om als Zijn
Lichaam in deze wereld met en namens Hem te functioneren..
Dit geweld levert wat op: het licht schijnt in de duisternis en we werken mee aan het
volbrengen van Zijn wil op aarde.
Indien we als christenen leren om ons te laten leiden door de Geest die bidt voor ons
dan bevinden we ons in een partnerschap met God de Vader en zullen we als
gemeente zijn als een stad op een berg: zichtbaar voor een ieder en wie wil vlucht
daarheen.
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14 maart – Gebed en gezin
“…bidden en smeken…” Filipp.4:6
Smekingen. Wat een oud woord. “Ik smeek U…” klinkt paniekerig en wanhopig – en
dat is géén geloof. Zo bidden wij niet. Wij vragen en danken en geloven gewoon dat
God het geeft en dat het dus onderweg is. Smekingen is Oude Testament – toen
moesten mensen smeken en roepen, nu hebben wij een goede Vader en die weet al
wat we vragen voor het uitspreken. Nee, smekingen is niet van nu.
Zo denken sommigen…
Maar tóch komen er heel wat smekingen in het Nieuwe Testament voor.
Filippenzen spreekt over het feit dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Maar het zegt
niet: alles komt goed – maar de Filippenzen‐brief roept op om met je bezorgdheid wat
te doen: Laat je begeerten in alles door bidden en smeken mét dankzegging bekend
worden bij God…
Als ouders zijn we bezorgd voor en om de kinderen. Misschien zijn we bezorgd om
onze huwelijksrelatie of een familielid. Wat moeten we dan doen? Bidden en smeken
met dankbaarheid.
Dit is geen drammen of iets wat je doet slechts op basis van paniek en gebrek aan
geloof. Het woord smeken is “verzoeken” of om een verzoek vragen. Het is een vorm
van gebed: Het is een langdurig vasthouden aan het gevraagde. Het is een constant
bidden voor iets (het begeerde) tot het vaststaat in Gods hand of dat het gerealiseerd
is. Het is een bidden door de tijd heen!
Waarom dienen we dit te zien? Omdat we niet alleen op aarde zijn. Sommige dingen
kan God direct geven. We bidden en we ontvangen. Maar er zijn ook dingen waar we
naar begeren die afhangen van de keuzes die andere mensen maken. Het kost tijd. De
bekering van je kind. Het overwinnen van een ziekte. Het goed komen van een
huwelijk of het uit de financiële schulden klimmen, kost tijd.
Bidden voor zaken die je gezin aangaan hebben te maken met meer personen dan jij
alleen! Dan is smeken nodig: we bidden en blijven bidden en het onder de aandacht
brengen van God. God als de Almachtige heeft er voor gekozen dat Hij keuzes van
mensen respecteert. Hij kan sturen en leiden en creeëren, maar ook wachten. Wat te
doen in tijden van wachten: smeken en danken!
Ik zal vasthouden aan U in mijn smekingen voor mijn relaties in gezin en familie. Ik
dank U dat U een God bent die wil dat een ieder tot behoudenis komt. De vrede van
U zal mijn hart en gevoelens behoeden in Christus in de tussentijd! (Filipp.4:7).
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15 maart – Gebed en het onmogelijke
“Erken dat Hij God is” Ps.100:3
Sommige mensen zijn gestopt met bidden omdat het antwoord niet kwam of niet op
hun tijd kwam of niet op hun manier.
Anderen zijn doorgegaan met gebed maar hebben geen verwachting. Ze bidden met
hoop maar zonder geloof.
Anderen hebben traditionele gebeden ontwikkeld. Ze bidden zoals gisteren en
daarvoor – volgens het ritueel en het formulier.
Ons gebed is anders dan het doorgeven van je bestelling van de menu‐kaart aan een
kelner. De Bijbel is iets anders dan de Sinterklaas‐catalogus van een speelgoedwinkel.
Wat is wijs om te doen als onze gebeden niet worden verhoord op onze tijd en onze
manier?
We moeten erkennen dat Hij God is en niet Sinterklaas!
Wij volgen Hem en Hij niet ons.
Hij blijft God die de onmogelijke dingen doet – dat wil zeggen: dingen die geen
rekening houden met onze logica en begrip.
Gebed wat nog niet verhoord is, is geen teken van ongeloof. Ik blijf geloven in een
trouwe almachtige God – Ik wil dat Zíjn wil geschiedde en dat Hij verheerlijkt wordt
door mijn gebed en Zijn verhoring.
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16 maart – Gebed en leiderschap
“…Hij heeft smekingen en gebeden geofferd…” Hebr.5:7
Het gedeelte van Hebreeën 5 spreekt over Jezus Christus dat toen Hij op aarde
wandelde God de Vader zijn smeken en gebeden met sterk roepen (schreeuwen) en
tranen geofferd heeft.
De verlossing van de mensheid kost tranen.
Alles wat zegen is en van God tot ons komt, gaat niet gepaard zonder strijd.
Het Kruis van Golgotha is daar het bewijs van. Denk aan de Hof van Getsemane waar
Jezus tot bloedzweten bad (Luc.22:42).
Het kostte tijd en smekingen.
Het bracht ons verlossing door Zijn bloed. Bloed! Lijden.
Nu we door Hem gered zijn, hebben we de taak hetzelfde te doen: Gelijk de Vader Mij
zond, zend Ik jullie, Joh.20:21. We hoeven niet voor de zonde van de wereld te sterven,
maar wel ons “kruis” te dragen, Luc.9:23‐24.
In smeking, tot God roepen voor het verlorene, door voorbede te doen, doen we wat
Jezus deed. Dat is naar mijn mening ons kruis dragen. Het is een zegen om een kind
van God te zijn, maar het is ook een verantwoordelijkheid: Onze taak is om als
priesters voorbede te doen en smekingen op te zenden tot de Almachtige God die nu
onze Vader is wegens de gehoorzaamheid van Degene die smekingen opzond en bad
voor mij.
Dank U Jezus voor Uw gehoorzamheid tot in de dood. Daardoor zal ik nooit meer
dezelfde zijn. Ik zal niet leven voor mezelf maar voor U. En als Uw discipel wil ik van U
leren om te bidden en te smeken voor Degenen die U mij geeft.
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17 maart – Gebed en voorbede
“…hoe lang moet ik roepen…?” Hab.1:2
De boodschap van Habakkuk die hij eerst zelf moest leren inzien voor hij het als
profeet aan anderen vertellen kon, was dat God niet alleen geïnteresseerd is in zijn
probleem.
Voor ons als Zijn kinderen geldt: Hij is niet de God die alleen geïnteresseerd is in mijn
probleem. Hij is geïnteresseerd in de oplossing van een heel volk (Israel in Habakkuk’s
dagen) en de hele wereld – nu we leven in de tijd van de opdracht “Ga heen en maak
alle volkeren tot Mijn discipelen!” (Matt.28:19). Hij is de God die rekening houdt met
de verantwoordelijkheid die Hij ons (als mensen en Zijn kinderen) gegeven heeft.
Hij is ook de God die niet degene is die de oorzaak is van geen‐hulp (hulpeloosheid) en
de veroorzaker van het kwaad (het geweld waar Habakkuk over bad).
Ik begrijp dat indien God alleen maar mijn gebeden zou verhoren Hij schade zou
moeten doen aan anderen en hun gebeden. Als ik roep en het antwoord komt niet
meteen, moet ik mezelf afvragen of mijn gebeden passen in Gods wereldwijde plan
van heil en verlossing.
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18 maart – Gebed en gezin
“…maar je hebt niet gewild.” Jes.30:15
De grootste gave die God ons gegeven heeft is misschien wel de vrijheid om zelf
keuzes te maken. De zondeval was het gevolg van de verkeerde keuzes die Adam en
Eva maakten. De bekering van jou en mij is gebaseerd op onze keuze die we maken om
Jezus te geloven. Bekeer je! Is een oproep om een keuze te maken.
De uitnodiging staat. Maar wat doen we ermee?!
Hetzelfde geldt voor ons als gezin in de relaties die we hebben. We zijn niet
geprogrammeerd. Je kan je kinderen en je echtgenoot/echtgenote niet bedienen met
een afstandsbediening. Gelukkig maar. Wie zou jóu dan bedienen vanuit zijn luie
stoel?!
God doet de uitnodiging naar ons zoals Hij dat deed (en doet) naar Zijn volk: Kom terug
bij Mij! Maar je wilde niet.
Als ouders dienen we steeds de deur tot ons hart open te zetten en de uitnodiging te
doen. Onze kinderen dienen die genade en liefde te ervaren. Indien zij er vandaag niet
voor kiezen om hun hart te delen met ons, moeten we zorgen dat we niet verbitterd
raken en teleurgesteld de deur weer dicht doen.
Vaders hart staat altijd voor mij open en daarom staat mijn hart open voor mijn
echtgenoot/echtgenote en kinderen. Ik wil een hart hebben vol genade en liefde en
aanvaarding. Dat is mijn gebed.
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19 maart – Gebed en Zending
“…kom ons te hulp met uw voorbede…” 2Kor.1:11
Eén van de belangrijkste zaken voor een zending is de wetenschap dat er mensen voor
hem bidden. Als je geen financiële supporters hebt, kan je het zendingsveld niet op, zei
iemand tegen mij jaren geleden. Ik vroeg: “Kan je wel het zendingsveld op als je geen
voorbidders hebt?” De ander keek me een tikkeltje onnozel aan. Ik denk dat het
gebrek van financiële ondersteuning minder erg is dan het gebrek aan voorbidders.
Ik zelf heb de keuze gemaakt dat als het aan financiën niet ontbrak, maar aan
voorbidders wel, ik niet het zendingsveld op zou gaan.
Geld speelt geen rol, zei een vriend van mij. Geld is het probleem niet. Het echte
probleem is de afwezigheid van bidders.
We dienen op de knieën te blijven als christenen en gemeente voor onze zendelingen!
Dat is voor hen onmisbaar.
Wat zijn de punten waar voorbede voor nodig is? Vraag het hen! En wees niet traag in
je gebed voor hen.
Jezus zei dat het nodig is om te bidden voor de oogst. Ik zal ook bidden voor de
werkers in die oogst. Zo ben ik betrokken bij het werk op het zendingsveld en in
evangelisatie. Mijn gebed en voorbede zal hun sterken in het dragen van hun last.
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20 maart ‐ Gebed en Gemeente
“…al dat je zal bidden (…) zal Hij je geven…” Joh.16:23
J. Oswald Sanders schreef eens dat hij vond dat de gebeden van de christenen vaak zo
tam en saai zijn. Alsof we God alleen mogen vragen om hetgeen Hij aanbiedt. Onze
smeekbeden stijgen zelfden uit boven het peil van menselijke verwachting en
denkvermogen. Onze ervaringen zijn de graadmeter voor gebed en wat wij kunnen
bedenken bepaalt de grenzen.
We verwachten weinig van God. En toch laat Gods Woord duidelijk zien dat de grootte
van onze verwachting geen grenzen kent als kind van God.
God is blij met gedurfde gebeden. Hij reageert op vrijmoedigheid die gelooft in Zijn
Almacht.
Paulus zegt: Hij kan veel meer doen dan wij bidden en beseffen (Ef.3:20).
Als we bidden als gemeente willen we bidden als de kinderen van God. Dan bidden
we als Zijn Lichaam voor het menselijk onmogelijke en op basis van Zijn Woord en
beloften en niet op basis van ons denken en menselijke mogelijkheden. Dán krijgt Hij
alle eer!
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21 maart – Gebed en Gezin
“…en God kende hen.” Ex.2:23‐24
Een volk dat uitriep naar God in hun ellende en verdrukking. God was niet afzijdig maar
hoorde – hier het horen om in actie te komen!
En hóe kwam Hij in actie...! Dit was het begin van de plagen en wonderen waarmee
God Zijn volk uit Egypte leidde en bracht naar het Beloofde Land.
God zag hen aan, staat er in vers 24. Dat betekent Hij keek naar hen uit liefde. Niet een
staren uit de verte maar een kijken met gevoel en bewogenheid. Een kijken met
emotie.
God is niet onverschillig – ook niet over jouw situatie.
God kwam in actie op basis van Zijn belofte in Verbond met Abraham en Izaäk en
Jacob. Dat waren de voorouders van deze mensen die riepen tot God. Onze God is een
God van generaties. Ook wij als gezin ziet Hij als de God van generaties: Hij ziet wie we
zijn in relatie tot elkaar.
Er is voor de Heer altijd en verbintenis met anderen. Hij kan ons niet aanzien en
aanhoren als zuiver individu.
De roeping van Mozes was niet op basis van wie Mozes was, maar op basis van het
plan dat Hij had met het volk waartoe Mozes door de generaties heen behoorde.
God als goede Vader hoort ons geroep, gekerm en kijkt op ons neer met liefde op basis
van de relaties die we met elkaar hebben – ook door de generaties heen.
Dank U dat U ons als gezin kent en hoort. Dat we voor elkaar mogen bidden op de
bres mogen staan en dat U in actie komt omdat U ons hoort!
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22 maart – Gebed en geestelijke strijd
“De wapens waarmee wij strijden…” 2Kor.10:4
Bidden is geen vroom gemurmel. Nee, het is een geestelijke strijd. Een strijd tegen
overheden en machten, geestelijke machten! Zie Ef.6:12.
Het is ook een strijd in ons denken: 2Kor.10 spreekt over de strijd tegen denkbeelden
en ideeën van ongehoorzaamheid.
Het lijkt een ongelijke strijd in ons nadeel. Wie zijn wij dat we deze strijd aandurven en
tot een goed einde brengen?!
Het is alleen mogelijk de overhand te hebben in deze strijd als we het strijden volgens
Gods krijgsplan. Dát wat de strijd in ons voordeel doet veranderen is dat we kunnen
bidden op de juiste wijze.
De strijd wordt alleen gewonnen als we vechten volgens de bedoeling en aanwijzingen
van onze Bevelhebber in hemel.
De bedoeling van Jezus is dat Zijn gemeente op alle fronten in de aanval is. Want ook
geestelijk is het zo dat de aanval de beste verdediging is. Voor Jezus staat geen
gemeente voor ogen die steeds maar in de verdediging is en brandjes blust. De
poorten van de hel kunnen de gemeente die Hij bouwt niet overweldigen! Matt.16:18.
De verdedigingslinie van de duivel is niet in staat stand te houden tegen de
overwinnende aanval van de Gemeente van Jezus Christus. Hij is overwinnaar en wij
met Hem!
Mijn wapen is het Woord van God – het zwaard van de Geest. Ik ben strijdlustig in
gebed en het is de overwinnende kracht van Jezus, Zijn Kruis en Zijn bloed en Zijn
opstanding dat de overwinning in deze geestelijke strijd zeker en gewaarborgd is.
Dat is een goede reden om te strijden in gebed op mijn knieën.
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23 maart – Gebed en geloof
“…zal Hij geloof vinden op aarde?” Luc.18:8
Alles wat we willen als christen en gemeente is dat we effectief zijn voor de glorie van
God.
Niemand wil dingen doen om de tijd te vullen terwijl het geen verandering of vrucht
brengt.
Effectief gebed is een belangrijke zaak.
We willen niet bidden op een religieuze manier – dat brengt namelijk geen echte
vreugde. We willen de omstandigheden veranderen om ons heen zoals Jezus dat deed
en de discipelen van de vroege gemeente.
We weten dat gebed – juist het effectieve gebed! – geen formule is. Gebed dat
effectief is is een krachtig instrument.
Enkele van de voorwaarden voor effectief gebed is dat we bidden vanuit het idee wie
we zijn in Christus, dat we Zijn wil kennen door Zijn Woord en dat we geleid worden
door de Geest zoals Jezus dat was (vgl. Joh.16:13‐15).
Bidden naar ons geloof is dat we vasthouden aan Jezus Christus, de Persoon en niet
de doctrine over Hem. Ik vertrouw Hem. Indien Hij terug komt zal Hij mij vinden
terwijl ik geloof in Hem en naar Hem uitzie.
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24 maart – Gebed en gezin
“…die vraagt om een brood, zal die hem een steen geven?!…” Matt.7:9
Wat is de reden dat je kinderen naar je toe komen en vrijmoedig iets vragen? We
dienen te worden als een kind, dus die vraag is belangrijk voor ons, aangezien we een
Vader in de hemel hebben.
De werkelijke basis voor gebed ligt in het wederomgeboren zijn en het hebben van een
rechtmatige en juiste relatie met God.
Gebed is een uiting van relatie, het is een gesprek. Bidden is praten met God.
Juist gebed is gebaseerd op een juiste relatie – anders wordt het een roepen tot het
plafond.
Indien we door Christus een relatie (intimiteit) hebben met God als Vader dan wordt
gebed
 Ons familie‐recht
Als kinderen spreken we met Vader God.
 Ons wettige recht
We komen in vrijmoedigheid tot Hem op basis van Jezus’ bloed. Niemand
houdt ons tegen!
 Ons recht op basis van verlossing
Jezus zegt dat Hij de weg is tot de Vader (Joh.14:6 en zie ook Joh.3:16)
 Ons recht wat we nodig hebben
Zonder God de Vader zijn we niets. We hebben Hem echt nodig in alles en
elke dag!
 Ons recht om scheppend te zijn
Indien we met de Schepper spreken is dat om scheppend tot zegen te voor de
wereld om ons heen.
Als kind van God dien ik te wandelen in de voetsporen van Jezus, die dagelijkse
omgang had met Zijn Vader door gebed.
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25 maart – Gebed en leiderschap
“…vraag!... klop!.... zoek!...” Matt.7:7‐8
We zoeken de Heer als leiders en verantwoordelijken voor de taak en mensen die God
ons toevertrouwt. We komen voor Zijn aangezicht met vrijmoedigheid omdat Híj Zelf
heeft gezegd dat we dienen te zoeken, kloppen en vragen.
Jezus draagt ons nooit iets op wat zinloos of ijdel is. Deze opdracht en aansporing is
ook geen loze uitspraak. Hij meende het!!
Indien we twijfelen of dat wat we vragen wel Gods wil is, is het helpvol om te denken
aan dat deel van het Onze Vader wat zegt: “…Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo
ook op de aarde…” (Matt.6:10). Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende vragen:
 Is het Gods wil voor mensen om ziek te zijn in de hemel?
 Of dat mensen arm zijn en verslagen?
 Is het Zijn wil dat mensen gekweld worden door demonen in de hemel?!
 Is het Zijn idee en wens dat mensen in de hemel zonder Hem zijn en
hopeloos?
Dit is duidelijk – zonder enige twijfel – niet Zijn wil voor de hemel. Zo is het ook Zijn wil
voor de aarde niet. God is goed en Hij geeft goede gaven (Jak.1:17).
Als leiders in Zijn gemeente dienen we vrijmoedigheid te hebben en niet bevreesd te
zijn om Hem te vragen dat Zijn wil gebeurt in de hemel en zo ook op de aarde.
Ik kan naar alle vrijmoedigheid vragen omdat mijn Vader goed is en goede gaven
geeft niet slechts voor mij maar ook door mij heen in de bediening. Velen zullen
smaken en zien dat Hij goed is.
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26 maart – Gebed en geestelijke strijd
“…een krachtig gebed van de rechtvaardigen vermag veel” Jak.5:16 SV
De context van de hele brief van Johannes – ook de andere twee brieven trouwens – is
fellowship, intimiteit met God.
Dit wordt wel eens uitgelegd met ‘rechtvaardigheid’, wat betekent: rechtop staan met
God. Door Jezus’ offer en opstanding zijn we gerechtvaardigd: we kunnen nu met Hem
en bij Hem rechtop staan. Dat wil zeggen er is geen reden om gebukt te gaan door
schaamte of schuld. We staan met Hem. Stefanus zag de Zoon des Mensen staan om
hem te verwelkomen. Zie Hand.7:55‐56.
Jakobus maakt duidelijk dat het gebed van de rechtvaardige krachtig is en effectief.
Het vermag veel, dat wil zeggen het krijgt veel voor elkaar.
Rechtvaardigheid is niet zo zeer dat wat ik allemaal goed doe. Dat is eigen‐
gerechtigheid en een werk vanuit het vlees. Je hoeft niet eerst crediet bij God op te
bouwen door goede werken.
Rechtvaardigheid is wie ik ín Christus ben voor God. Deze rechtvaardigheid is op basis
van genade en geloof in wat Jezus voor mij gedaan heeft, 1Kor.1:30.
Rechtvaardig zijn we indien we geloven en leven vanuit wie we zijn in Christus – dus
niet wat we doen maar wie we zijn (= identiteit) en dat we vanuit die intimiteit
(fellowship) leven met Hem.
Dit maakt meteen duidelijk dat rechtvaardigheid te maken heeft met wie we ‘wettig’
zijn door en in Christus. Vandaar dat God niet onder de indruk is van schreeuwen, noch
van lange gebeden en mooie woorden. Hij is zelfs niet onder de indruk van offers en al
helemaal niet van problemen!
God wordt aangetrokken door en is onder de indruk van rechtvaardigheid.
Er is overwinning in mijn leven van gebed uitsluitend op basis van Jezus’ bloed. Zo
mag ik dichtbij naderen tot de Troon der Genade en niemand heeft het recht me
tegen te houden (Hebr.10:19).
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27 maart – Gebed en leiderschap
“…indien wij iets bidden naar Zijn wil, weten we dat Hij ons verhoort…” 1Joh.5:14‐15
De Bijbel is de geopenbaarde wil van God!
Je kan Zijn wil kennen door Zijn Woord te lezen en wat de Geest je laat zien. “Open
mijn ogen en toon mij wonderbaarlijke dingen uit Uw Woord,” bad de psalmist
(Ps.119:18).
1Joh.5:11‐15 legt een goed fundament voor beantwoord gebed: Vers 14 spreekt over
dat we vertrouwen (zekerheid) hebben en dat we dienen te vragen naar Zijn wil.
Niet onze wil maar Zijn wil.
Maar wat wil Hij…?! Dat vragen veel christenen zich af.
De Bijbel maakt duidelijk dat God wil dat mensen worden bevrijd, gered, genezen en
dat zij vrede en vreugde hebben door de Heilige Geest.
God zegt Zelf dat Hij niet verandert (Mal.3:6; Hebr.13:8)
Zijn Woord en alle beloften daarin zijn altijd waar – ook hier en nu!
Vandaag wil ik horen wat U spreekt door Uw Woord en dat bouwt mijn geloof en ik
heb het verlangen om wijs te zijn en Uw woord te bestuderen om te weten wat Uw
wil is voor mijn situatie. (Rom.10:17 en Ef.5:17).
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28 maart – Gebed en leiderschap
“…wat je begeert in Mijn naam…” Joh.14:13‐14
Indien we bidden in Jezus’ naam, betekent het dat we het vragen wegens Hem en
omdat we onder autoriteit van Hem willen zijn!
Jezus heeft alle autoriteit in hemel en aarde, Matt.28:18!
Dat betekent dat we in Zijn naam alles kunnen vragen – alles wat maar is in hemel
en/of op aarde!
De opdracht is dat we als christenen als leiders zijn: dat we doen wat Jezus deed, zie
Joh.20:21.
We dienen te leven en te handelen en ons te gedragen zoals Jezus. De vraag wat wil
Jezus doen? is een goede vraag om in ons achterhoofd te houden.
Persoonlijk geef ik niet zo de voorkeur aan de variant Wat zou Jezus doen? omdat dit
kan klinken alsof we eigenlijk geloven in een historische Jezus en dat we geen geloof
hebben dat Hij er nu is en nu in en door ons heen de dingen wil doen?
Onthoud: Hij is aanwezig! Hij is er… en dan vragen we: wat wil Hij doen?! Of beter
misschien: wat wilt U doen?!
We willen Zijn wil doen aangezien we Zijn discipelen zijn. Híj is de Heer en Eigenaar
(Gr. Kurios). Hij maakt de dienst uit. Híj heeft alle macht. En ik mag als Zijn discipel
namens (dus in Zijn naam) optreden en Hem vertegenwoordigen.
Wat een geweldig voorrecht, maar wat een verantwoordelijkheid ook!!
In gebed dicteren we God niet wat Hij moet doen, maar zoeken we Zijn wil – de wil van
Jezus! – om die vervolgens te doen met en voor Hem.
Het gaat om Zijn wil, Zijn Koninkrijk en Zijn glorie. Indien ik bid en begeer dat Hij iets
doet, wil ik dat het Hem verheerlijkt en dat het past in Zijn plan! Ik wil boven al dus
doen wat God wil dat ik doen zal: Jezus vertegenwoordigen in woord en daad.
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29 maart – Gebed en geloof
“… maar zal geloven…” Marc.11:23‐24
Gebed is altijd voorwaardelijk. Ik bedoel: aan gebed zit altijd een voorwaarde.
Gebed neemt nooit de verantwoordelijkheid van onszelf weg. Er is een “indien…
dan…”
Geloof is een voorwaarde: we hebben geloof en daarom bidden we. Indien we bidden
en we weten het ook niet, maar ach, bidden kan geen kwaad, dan is het een lege vorm.
Gebed wordt meest van de tijd niet direct beantwoord. Er is dus volharding nodig.
Zonder geloof zullen we nooit volharden. Volharden is een geestelijke zaak en indien
we proberen te volharden in eigen kracht en doorzettingsvermogen dan zal het eerder
of later ten einde komen. Alleen volharden met geloof is een geestelijk volharden
omdat geloof iets geestelijks is.
“Hoe lang, o Heer…!” is de strijdende vraag van de man die bidt en antwoord van God
verwacht, zoals de Psalmist in Ps.6:4. Of kijk naar het “hoe lang?” van Habakkuk in
Hab.1:2 en 2:1.
“Hoe lang, o Heer…!” is in de Bijbelse voorbeelden zelden een uitdrukking van
ongeduld of rebellie. Nee, mensen riepen tot de God welke zij kenden.
Het was een vragen en roepen op basis van relatie.
Het was een vragen om te weten hoe het er voor stond zodat zij beter konden dienen
en gerichter konden bidden.
Door geloof en geduld beërven we de beloften (Hebr.6:12) – ook al is dat zelfs niet
altijd in dít leven! Zie Hebr.11:35
Ik heb geloof in God en Zijn Woord. Ik mag tot Hem roepen en vragen naar Hem en
Zijn daden. Geloof reikt uit en roept tot Hem. In gebed neem ik mijn
verantwoordelijkheid op me om met God samen te werken.
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30 maart – Gebed en geestelijke strijd
“… maar zal geloven…” Marc.11:23‐24
In dit gedeelte zien we vier belangrijke delen die onze verantwoordelijkheid zijn:
1) Er moet geen twijfel in je hart zijn wie God is en wat Hij kan
Wie twijfelt spreekt niet over wat God kan doen maar over wat voor ogen is: het
probleem.
Het is niet een twijfel aangaande jezelf of het probleem. Ik twijfel regelmatig aan
mezelf – mijn kracht, mijn wijsheid en mogelijkheden… En dat is geen verkeerde
twijfel, want dat is gewoon waar: ik kan niets en ben niets uit mezelf. Dat je daar over
twijfelt, is niet wat hier bedoeld wordt: Hier is sprake van het twijfelen over God in
deze situatie.
Indien we Hem kennen, zal er geen twijfel aangaande Hem Zelf zijn.
2) De noodzaak van geloven dat dat wat je zegt, gaat gebeuren.
Dit is een spreken naar het Woord en de beloften van God voor en in deze situatie. De
strijd is vaak dat we willen gaan spreken en belijden wat we zien. We hebben als
(oude) mens de neiging om te spreken over het probleem. Waar we over spreken, dát
maken we groot!
Waar is onze mond vol van: het probleem of wat God kan doen?
3) Je moet geloven dat je hebt ontvangen waar je voor bidt.
Het is het geloof dat het antwoord onderweg is. Zoals bijvoorbeeld bij Daniël (zie
Dan.10:2, 12).
We bidden naar Zijn wil. En Híj geeft.
Dit heeft te maken met vertrouwen (= een synoniem voor geloven!), dankbaarheid en
verwachting hebben.
4) “Verlangen”.
Dit is de kracht van het leven en wat doelen bereikt. Het is het hebben van een
‘passie’.
Het is de motor die maakt dat dingen bereikt worden en worden afgemaakt.
Zonder deze passie is gebed krachteloos. Het is een bidden als een “hopen dat je geluk
hebt en God je hoort”. Gebed zonder passie is altijd – wordt wordt altijd op termijn –
een ritueel, traditie en een religieuze gewoonte.
In mijn strijd om de goede strijd te strijden houd ik vast aan Jezus Christus en weet ik
dat Hij mij vasthoudt. Ik geloof in het goede van God voor mij en heb in Hem alle
vertrouwen en weet dat Hij mij hoort al voor ik bidt. Heilige Geest, laat mijn gebed
vol passie zijn – de kracht van Gods Koninkrijk (1Kor.4:20)
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31 maart – Gebed en aanbidding
“…omdat gij kwalijk bidt…” Jak.4:3 SV
Je bidt niet goed, zegt Jakobus, en daarom ontvang je niet: Je motivatie is niet juist.
Het is een bidden met zelfzuchtige verlangens, met andere woorden: lust (of wellust) –
je vraagt op basis van je egoïsme.
Laat je passie voor Jezus niet ontaarden en degeneren tot een zelfzuchtig verlangen.
We willen Gods eer zoeken, maar pikken graag een graantje mee. We prijzen de Heer
maar willen graag dat Hij ons in het zonnetje zet (boven onze broers en zussen). We
bidden om Zijn Koninkrijk maar willen graag dat alles gebeurt zoals wij dat willen. Ik
weet dat, omdat ik zelf mens ben en mijn verdorven hart ken (naar het vlees dan).
Onze verlangens moeten aan Gods verlangens gelijk worden. Je verlangen moet een
overeenkomst vertonen met Gods wil – Gods Woord.
Pas op voor onverschilligheid: Wees niet lauw als het gaat om Gods hart te kennen en
waar Zijn verlangen naar uit gaat.
Denk en wees vol van de goede dingen van God, vergelijk Filipp.4:8 en Rom.12:2.
In het zoeken van God de Vader en Zijn wil, zal ik mijn hart bewaren en bewaken –
dat het vol is van Hem alleen (zie Spr.4:23)
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1 april – Gebed en geestelijke strijd
“Maar U bent de Heilige en U troont op de lofzangen van Israel” Ps.22:4
Lofprijs is niet zo zeer een compliment geven aan God. Lofprijs is een instrument van
geweld. Echte lofprijs is gewelddadig. Het schudt de hemel en keert de hel op zijn kop
en heeft effect op aarde: Het is de proclamatie van de Koning die op Zijn Troon zit om
te regeren en om zaken te doen.
Lofprijs verandert onze gemoedstoestand. Het doorbreekt negativiteit en pessimisme
en verlicht lijden.
Lofprijs verbreekt de atmosfeer waarin ziekte, verwarring, verslagenheid en
ontmoediging en ijdelheid en zonde kan bloeien.
Lofprijs brengt de zegen van de Hemel op aarde – in ons midden.
God woont in de lofprijs van zijn volk, zijn kinderen.
Ik maak een keuze om mijn Vader te prijzen. Door dat te doen geef ik Hem de plaats
waar Hij recht op heeft: Zijn Troon. Alleen als God op Zijn Troon zit kan Hij regeren.
Hij regeert in en door mij vandaag omdat ik Hem de lof geeft die past bij Zijn Naam!
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2 april – Gebed en intimiteit
“…veracht niet de dag van de kleine dingen…” zie Zach.4:10
We hebben een trage God. Let op wat ik zeg: we hebben een trage God. Ik zeg dus niet
en suggereer dat ook niet dat we een luie God hebben. Traag is niet erg, alleen als je
haast hebt.
Dat God traag is, is alleen erg voor wie haast heeft.
We willen schaduw van de bomen en God geeft een twijgje. Dat vinden we helemaal
niks, maar zo is God. Hij wil dat we met Hem het proces doormaken van zaaien én
oogsten.
Sommige zijn zo charismatisch dat ze geloven dat een echte christen elke dag
oogstfeest heeft. Maar zonder het wonder van zaaien is er nooit een oogst.
Zaaien vraagt om meer geloof dan oogsten.
Iedereen kan oogsten, maar om te zaaien en te onderhouden daar is kennis, ervaring
en professionaliteit voor nodig. In de Sowjet‐tijd werden studenten ingeschakeld om in
september de oogst binnen te halen. Studenten en tieners kunnen oogsten – de
grootste domoor kan het – maar zij kunnen niet zaaien en het land bewerken.
God geeft een twijgje en veracht het niet! Het Koninkrijk van God is al een
mosterdzaadje.
Zo werkt God: langzaam maar zeker. Hij is niet lui maar wel traag en laat Zich niet
opjutten door onze wereldse haast.
Wat doe jij met het twijgje dat God je geeft? Wat doe jij met het zaad wat Hij in je
handen legt? Heb je er geloof voor? Doe er dan wat mee!
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3 april – Gebed en geloof
“De hand van de Heer is niet te kort om te verlossen…” Jes.59:1
Veel mensen hebben – en ik heb over christenen – een te klein idee van God en wat Hij
kan. God is bekwaam. We hebben een bekwame God. Mijn Vader in de hemel is
Almachtig, Hij is bekwaam: Hij kan alles.
Sommige hebben toch het idee dat God wel alles kan maar niet voor iedereen. En dan
denkt men vaak aan zichzelf. Een verkeerde vorm van nederigheid. Alsof je bij God te
laat kan komen. Jammer genoeg is er niets over voor degene die niet op tijd zijn. Het
gevoel dat je op een feestje komt terwijl de gasten al weer naar huis gaan of gewoon
het feit dat de taart op is…
Bij God is dat niet zo: Bij Hem is het niet wie het eerst komt, die ontvangt het meest en
het beste.
Misschien twijfel je over een bepaald verzoek of een zegen die je God wil vragen. Maar
mag het wel en kan het wel? Ja, vraag maar. Hoe dan? Gewoon vragen!
Soms zijn we langzaam om vrijmoedig te vragen aangezien we denken dat we het in de
juiste vorm en toon moeten doen. Kinderen – wat we moeten zijn – vragen gewoon
omdat er iets te vragen is en hun moeder of vader van hen houdt. Dat staat vast. Geen
vorm‐gebeden, geen mooie woorden maar gewoon vragen.
Het onperfecte gebed bestaat niet. Dat wat onperfect is voor God is huichelachtig –
onecht en gemaakt.
Indien we vragen maar we weten niet hoe dan komt de Geest te hulp. Wees niet bang:
jouw onwetendheid en gestamel stopt Gods schepping niet. Je kan de Almachtige God
die van je houdt – je Vader is – niet snel in verwarring brengen.
Hij kijkt naar je uit om je te ontmoeten. Zijn oren zijn niet dicht voor jouw eerlijke
harts‐gebed – Hij wil je geven naar de wensen van je hart! Zie Ps.20:5 en 37:4.
Vandaag kan en mag ik vragen en bidden omdat ook vandaag de dag van het heil is
en Gods arm niet te kort is om te verlossen!
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4 april – Gebed en Evangelisatie en Zending
“Een ieder zal zijn eigen verantwoordelijkheid op zich nemen” zie Gal.6:5
Onze persoonlijkheid gaat samen met onze verantwoordelijkheid: Soms worden
gebeden niet verhoord omdat we vragen om zaken waarvoor we zelf moeten zorgen...
of stappen voor moeten ondernemen. We belemmeren dan zelf de "gebedsverhoring"
indien we niets doen en ten onrechte zijn we dan teleurgesteld in God en kwaad op de
satan.
Een voorbeeld: Hoe vaak wordt niet gebeden voor de bekering van iemand, terwijl we
die
persoon niet willen of durven op te zoeken om met hem of haar over Jezus te praten?
Het vraagt om volwassenheid dat we beseffen dat God werkt maar wij dat ook moeten
doen. Ieder moet zijn eigen last dragen.
Heb een verlangen om te bidden en te werken: Niet werken voor het geval God niets
doet maar een meewerken met God in lijn met datgene waarvoor je bidt.
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5 april – Gebed en voorbede
“…wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort…” Rom.8:26‐27
Het woord voor voorbede in het Grieks is entugchano en betekent letterlijk vanuit de
oorsprong “elkaar toevallig ontmoeten”. Het wordt gebruikt op drie plaatsen in de
Bijbel: Rom.8:26‐27, 34; 1Tim.2:1 en Hebr.7:25.
Deze plaatsen geven het belang ervan aan: Het is de manier hoe Jezus bidt en de
Heilige Geest doet voorbede en we hebben de opdracht om voorbede te doen.
Voorbede is dus – gezien de grondtekst van het Nieuwe Testament – een ongepland
iets. Tenminste voor ons. De Heilige Geest weet heel goed wat te doen. Wíj weten niet
wat te bidden naar behoren, of: zoals het behoort. Hoe bid jij voor iemand die je
ontmoet? Hoe bid je voor de zendelingen op het zendingsveld? Kan je een cursus
bidden en voorbede volgen en krijg je dan een diploma als je goed kunt bidden? Kan je
effectief voorbede doen naar jaren ervaring? Wie weet hoe hij bidden moet zoals het
behoort?!
De Heilige Geest weet het en helpt ons, belooft Paulus.
De Heilige Geest brengt ons plotseling – bij toeval – mensen en situaties in gedachten
en bepaalt ons bij bepaalde zaken – misschien zelfs in het holst van de nacht – en daar
bidden we dan voor en daarvoor doen we dan voorbede. Zo bidden we en strijden we
voor iemand of een situatie “zoals het behoort”!
Het bidden wat we dan doen is een bidden onder leiding van de Geest.
God de Vader weet Zelf waar harten uitroepen tot Hem om in te grijpen en
meestrijders in gebed doen een beroep op Hem om in te grijpen. Ik wil meer en meer
effectief leren bidden door te luisteren naar de Heilige Geest. Niemand is uit zichzelf
voor zo’n taak bekwaam.
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6 april – Gebed en leiderschap
“…bidt vurig voor mij…” Ex.8:8‐12
Het is geweldig om vurig te bidden alsof je leven of dat van anderen er van afhangt.
Mozes deed dat voor Farao. Dit was een geweldige voorbede. God verhoorde. Maar
wat te verwachten was dat Farao niet deed wat hij had beloofd indien God zijn gebed
zou verhoren. Hij verharde zijn hart en was onveranderd (Ex.8:12). Dat werd een
patroon wat zich keer op keer herhaalde bij nagenoeg alle wonderen die God deed aan
Egypte om Zijn macht en heerlijkheid te tonen.
Er kwam geen verandering van hart.
Bid vurig voor mij. Mensen zullen dat ons vragen en we doen het uit bewogenheid en
verantwoordelijkheid. Vaak zal God antwoorden en verhoren – misschien wel
wonderbaarlijk. We prijzen God daarvoor. Toch zal de teleurstelling er ook zijn: Want
niet allen zijn trouw in hun verlangens: Hun wensen en vraag om gebed komt niet
altijd overeen met hun hartsgesteldheid.
Wees standvastig als Mozes en blijf trouw in voorbede voor de mensen met wie God je
in contact brengt en zeker voor de mensen over wie de Heer je gesteld heeft.
Teleurstelling wegens harde harten en het niet doen wat men belooft mag geen
reden zijn om te zwijgen. Ik blijf tot U roepen, Heer – dát is mijn
verantwoordelijkheid. Hoe mensen reageren op Uw Woord en Antwoord is tussen
hen en U.
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7 april – Gebed en intimiteit
“…zult Gij dan de rechtvaardige met de goddelozen verdelgen?!!...” Gen.18:23
God heeft een welbehagen – plezier en vreugde – in de man of vrouw die actief vraagt.
God is Almachtig en Alwijs en tóch wil Hij vragen ontvangen.
Als je als leraar les geeft op een bijbelschool bijvoorbeeld, dan is het voor mij altijd
geweldig als studenten vragen hebben. Niets is zo frustrerend (voor mij!) als zeggen:
“Zijn er vragen?” En dan te zien dat iedereen je schaapachtig aankijkt en zegt: “Nee,
alles is duidelijk.” Daar kan ik echt van balen. Soms moet je dan maar gewoon wat
vaker onduidelijk lesgeven. Dán moeten er wel vragen komen. (En toch is de ervaring
over het algemeen dat altijd alles duidelijk is. Bah!)
De Vriend van God – Abraham – had vragen. Vragen aan God. En geen vragen of God
iets wil geven aan Hem of om een zegen, maar vragen over God Zelf.
“Hoe kunt Gij de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?!”
Dit is een vraag betreffende de integriteit van God. En God werd geen eens kwaad! Hij
is duidelijk (zeker als het om Zijn volk en Zijn kinderen gaat) niet tevreden met een
lusteloze passiviteit en acceptatie. Wij worden uitgenodigd om de sterkste
argumenten bijeen te brengen en die met ons verzoek aan te bieden. Onze logica en
kracht van aandringen heeft effect, omdat God er op wacht en het verwacht.
Abraham durfde dit te vragen omdat Hij Gods hart en karakter kende!
Abraham durfde dit te vragen omdat Hij een intieme relatie met God had – persoonlijk
en niet op afstand.
Hoe anders dan Jona, die vluchtte voor Gods aangezicht omdat hij niet wilde dat God
genadig was voor Ninevé (Jona 4:2). Misschien verdiende Sodom en Gomorra de straf
van God, volgens Abraham, maar hij stond op de bres voor de rechtvaardige in die
stad. Dat maakte God echt blij! En Hij verhoorde. De wonderbare uitredding van Lot
door de engelen was het gevolg.
Vader, het is zo nodig dat ik U beter en beter leer kennen zodat ik kan bidden,
discussiëren met U en voorbede kan doen voor de mensen om me heen, zoals
Abraham dat deed. Geef mij Uw Geest van wijsheid en openbaring om Uw hart
dieper te kennen (Ef.1:17‐18).
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8 april – Gebed en leiderschap
“…mijn zoon… neig uw oor…” Spr.5:1 SV
Het Hebreeuwse woord "horen" of "luisteren" wat vaak wordt gebruikt met een
oproep van God, of een vader tegen zijn kinderen (zoals in Spreuken vaak)
onderscheidt zich van de overige manier(en) van horen/luisteren doordat het een
luisteren is met de intentie (of de wil) om te gehoorzamen. En wel: Gehoorzamen
ongeacht wat er gesproken zal worden!
Luisteren met je hart: Waar ben je op gericht? Dit kan alleen als je wilt sterven aan je
oude ik – als in Luc.9:23‐24 (jezelf verloochenen… en je leven verliezen…).
Het luisteren naar de wereld is dwaasheid. We dienen daarom voortdurend hervormd
te worden in ons denken (Rom.12:1‐2).
Waar ben jij op gericht? Waar luister jij naar?
Ik zal horen wat God, de Heer, spreken zal! (Ps.85:9) Ik zal horen om te doen.
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9 april – Gebed en aanbidding
“…de Vader zoekt aanbidders…’Joh.4:23‐24
In gebed en in aanbidding is het eigenlijk zo dat we als het ware thuis komen. Daar – in
gebed en aanbidding – zijn we op de plek waarvoor we geschapen en gered zijn. De
Vader zoekt aanbidders. En als we aanbidden dan zijn we ‘thuis’ gekomen.
Aanbidden is meer dan muziek maken en zingen voor de Heer. Toen Jezus hierover
sprak met de Samaritaanse vrouw had Hij geen koor en muziekteam voor ogen. Hij
dacht ook niet aan een piano, een gitaar of een orgel.
Aanbidding is het ontvangen van liefde en het teruggeven van die liefde – het
beantwoorden van die liefde. Het betekent letterlijk “toekussen”.
Deze manier van bidden – aanbidden – kan in stilte en rust. Dat dienen we te leren en
te cultiveren. Zeker nu we leven in een wereld van prestatie en haast. Aanbidden kan
je niet snel doen en je kan het niet combineren met iets anders.
Het is echter wel één van de fundamentele elementen van het leven als christen. We
dienen het dus te ontwikkelen en er tijd voor te maken en te doen!
Een fundament laat je nooit achter je. Nee, een fundament – wat aanbidden en bidden
is voor je leven als christen – daar bouw je op verder, die verdiep je en onderhoud je.
Ik weet dat de Vader mij zoekt als aanbidder en niet als werker. Ik wil tijd hebben
met en voor Hem. Ik wil Zijn liefde ontvangen en Zijn liefde beantwoorden met mijn
liefde voor Hem.
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10 april – Gebed en gezin
“…gij en uw huis…” Hand.16:31‐32
Als ouders en grootouders en kinderwerkers is het altijd goed en bijbels om voor je
kinderen te bidden.
Maak een beslissing: Ik zal bidden. Neem dat besluit met vastberadenheid: ik ga het
doen! En doe het met discipline: Ik zal elke dag bidden!
Het is Gods wil dat allen tot behoudenis komen (2Petr.3:9) en dus ook je kinderen en
kleinkinderen. Het Evangelie is ook voor hen. Twijfel daar niet aan. Misschien willen ze
niet mee naar de kerkelijke samenkomst. Willen ze niets van Jezus horen en maken ze
verkeerde keuzes.
Twijfel en wanhoop niet. God die goed is, laat hen niet los. En Hij geeft niet op.
Laat jouw leven en de keuzes die je maakt je grootste getuigenis (en dus je beste
preek) zijn. Vermijd het preken van bijbelteksten tegen hen. Verbitter ze niet. Laat je
liefdevolle houding een uitnodiging zijn en vermijd dus een houding die afstoot.
Verwerp ze niet door je manier van reageren en wees beslist niet verwijtend.
Wees vol vrede, genade en liefde. Wees klaar voor hen en zegen ze.
In liefde geef ik mijn kinderen en kleinkinderen over in de hand van de Heer. Alleen
hij kan hun met koorden van liefde tot Zichzelf trekken. Alleen Hij kan harten
veranderen. Dank U Heer, dat Uw liefde ook voor mijn gezin en nageslacht is. Ik
geloof in U en zal met U leven en hen liefhebben met de liefde die U in mijn hart hebt
uitgestort door Uw Geest. Dank U voor uw trouw!
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11 april – Gebed en zending
“…als zij de Heer dienden…” Hand.13:1‐3
De gemeente in Antiochië was een geweldige zendings‐gerichte gemeente. Dat was
niet zo verwonderlijk aangezien zij de eerste niet‐Joodse gemeente was. Ze bestond uit
allerlei ethnische leden die van oorspronk kwamen van Cypres en zelfs van Noord‐
Afrika. Dus de mentaliteit was al heel anders in deze gemeente dan de min of meer
zuiver Joodse gemeente te Jeruzalem.
Niet verwonderlijk dat toen zij de Heer dienden in gebed de Geest tot hun kon spreken
om Barnabas met Saulus (de latere Paulus) uit te zenden. Na bidden en vasten zonden
zij hen dan ook daadwerkelijk uit.
Na hun eerste reis – waarvan Barnabas de leider was – kwamen ze terug om verslag
aan de thuisgemeente te doen (zie slot Hand.14).
In ons gebed is het goed om te bidden voor het verlorene, ook in andere culturen en
landen. Indien we groot kunnen denken en geloven en bidden, kan en wil de Heilige
Geest ons ook gebruiken voor grote dingen.
Ik bid dat ik en mijn gemeente groter denken dan de grenzen van onze muren, stad
en provincie en land. Heer, gebruik ons en zend vanuit ons midden mensen uit om het
Evangelie van Uw Konininkrijk aan anderen te brengen – dichtbij of ver weg. Maak
mij klaar om gehoorzaam te ondersteunen die U zend en maak mij klaar om zelf door
U gekozen te worden om te gaan zoals U ook Barnabas en Paulus riep.
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12 april – Gebed en voorbede
“…en bid voor mij…” Ef.6:18‐19
Voorbede hebben we allemaal nodig. Zelf een man als Paulus die zo ervaren was in
bediening, het Woord en de leiding van de Geest. Hij had verschillende gemeenten
gestart en het Evangelie aan velen verteld en uitgelegd. Toch zegt hij: Bid voor mij.
Voorbede omvat drie gebieden of mogelijkheden van actie:
1. Interventie
Hierbij stappen we als het ware in een situatie of voor iemand of een stad of land met
het doel dat God gaat ingrijpen of wij met Hem ingrijpen.
Jezus komst op aarde was een daad van interventie van God.
De Gemeente als het Lichaam van Christus is als een interventie‐macht op aarde: we
zijn het zout der aarde en licht der wereld.
2. Kruizing
Een plaats waar twee of meer wegen elkaar kruizen. God brengt mensen, situaties,
problemen of noden op ons pad zodat we als priesters kunnen bidden (voorbede).
In het Oude Testament kwamen mensen naar de priesters om namens God voor hen
op te treden, uitspraken te doen (als rechters), of God te offeren. Als tussenpersonen
zijn we priesters in het Nieuwe Testament voor de wereld naar God toe.
3. Onderscheppen
We kunnen een zaak of omstandigheden tegenhouden en stoppen in de naam van de
Heer. We kunnen en mogen (als voorrecht en opdracht) binden en ontbinden wat op
aarde is. Zo kunnen we als christenen én met name als Gemeente de koers van de
geschiedenis en omstandigheden wijzigen.
Heilige Geest, leer mij een voorbidder te zijn en het voorrecht nooit te onderschatten
van de verantwoordelijkheid die Jezus ons heeft gegeven. Ik zal serieus omgaan met
wat U op mijn hart legt, wat U op onze weg brengt en wat ik mag zien door Uw ogen
deze dag. Ik zal bidden voor degene die mij daarom vragen.
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13 april – Gebed en gemeente
“…opdat zij allen één zijn…” Joh.17:20‐23
Jezus laatste gebed voor Zijn discipelen voor het Kruis was een gebed met het verzoek
dat zij één zouden zijn. De kerkgeschiedenis laat zien dat we daarin vaak gefaald
hebben. Willens en wetens. Want we weten dit gedeelte en dit gebed in Johannes 17.
De eenheid in gebed is een eenheid van effectiviteit. We vallen op als discipelen van
Jezus als we één zijn – met andere woorden: als we liefde hebben voor elkaar.
Indien we liefde missen gaan we ruzie maken en discussiëren. Dat verbittert en brengt
scheiding, scheuring en achterdocht. We beginnen nieuwe denominaties en na korte
tijd – indien we niet leren om één te zijn en elkaar te aanvaarden in Christus –
ontstaan dezelfde scheurtjes…
Er is een verhaal van een pastor die op een conferentie kwam in Zuid Korea. Hij was
daar met veel andere buitenlandse gasten. En hij was net als de rest onder de indruk
van de veelheid van gemeenten en kerken in Korea en de grote van die gemeenten.
Hij kwam tot de conclusie dat de eenheid in gebed wel eens de sleutel tot die groei van
gemeenten in Korea was. Hij ontdekte dat daar waar Amerikanen elkaar ontmoeten op
de conferentie de ene bevolkingsgroep klaagde over de andere. Waar Europeanen bij
elkaar waren daar was discussie over verschillende theologische standpunten. En daar
waar de Japanners samen kwamen werd over en weer geklaagd door evangelische
christenen en charismatische. Maar daar waar de Koreanen samen waren, daar werd
eenparig gebeden.
Dat wat mij één maakt met de andere christenen is niet ons gemeente‐bezoek of dat
we instemmen met een theologisch idee. De eenheid is de liefde die te zien is voor en
met elkaar in gebed. Daar waar ik samen bid, kan geen scheuring komen, omdat we
ons bewust zijn van de verbondenheid met elkaar en God de Vader.
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14 april – Gebed en voorbede
“…hoe lang moet ik roepen…?” Hab.1:2
We willen dat God hoort. Habakkuk had maar één verlangen: Dat God zou horen en
opmerken dat hij riep…
Het woord dat hier wordt gebruikt is een horen om tot actie te komen.
Dezelfde manier van horen die wij dienen te hebben: God spreekt en wij horen om te
doen.
Habakkuk had een wel bijzondere manier van vrijmoedig roepen. Hij riep omdat hij
verwachtte dat God écht zou horen!
Denk aan het nieuw‐testamentische: klopt en u zal worden opengedaan... zoekt en u
zal vinden… en uiteraard: bidt en u wordt gegeven.
Habakkuk begreep God in nieuw‐testamentische zin: God is een God die luistert om in
actie te komen.
Toch ervaarde Habakkuk ook dat wat wij zo vaak – tenminste ik wel! – ervaren: We
roepen en het lijkt alsof er niemand hoort. We bellen en niemand neemt op. We bellen
aan en niemand doet open.
Hij riep: Geweld! Brand!
En er gebeurde niets… Hij zocht maar vond niets, bleef kloppen er geen enkele reactie.
Habakkuk ervaarde dat God een God was die Zich leek te verbergen, een God die Zich
schuilt lijkt te houden. God als de God die niet thuis is… of erger: die wél thuis is maar
Zich achter de bank verschuilt.
Wij weten door de geschiedenis heen dat God Zijn volk nooit vergeet en nooit uit het
oog verliest. Sommige mensen (christenen) zij boos op God omdat Hij niet antwoordt
wanneer en hoe zíj willen. Waar bent U, roept Habakkuk terecht. Je mag dat vragen.
Alleen religieuze mensen hebben daar moeite mee…
Ook al snap ik het niet, toch geef ik niet op om tot God te roepen. Ik wil niet
onverschillig worden. Ik geloof dat God thuis is, ook al is er niet direct antwoord. Ik
blijf tot Hem roepen en Hem zoeken tótdat Hij antwoordt! Ook al dienen we te
wachten – ik wordt niet onverschillig of hopeloos.
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15 april – Gebed en intimiteit
“…een mens die goed zaad zaaide in zijn akker…” Matt.13:24
Eerder schreef ik al dat God niet lui maar wel traag is. In ieder geval is Hij soms
langzamer dan wij zouden wensen en willen. Maar goed, Hij is God en laat Zich door
ons niet gek maken en opjutten. Gelukkig maar.
Je bouwt sneller een huis dan een boom groeit.
Toch wordt Gods koninkrijk en ons leven met Jezus vergeleken met zaad dat wordt
gezaaid in een akker. En het Woord van God is als zaad in ons hart.
God kiest ervoor om iets te laten groeien.
We willen bomen en een bos en God geeft slechts een twijgje.
We dienen – ook aangaande onze relatie met Jezus – te beseffen dat we altijd zaaien
in een andere tijd waarin we oogsten.
De grote mannen en vrouwen Gods die door God zo wonderbaarlijk worden gebruikt
in leiderschap en bediening zijn niet in één nacht geworden tot wat ze zijn. De oogst
van hun bediening – de bomen die we zien dat ze zijn – is het gevolg van het zaaien
van God in hun leven en hun leven in een leven in en met God. Dat zaaien was allemaal
veel eerder. Ook die grote mannen en vrouwen zijn als zaadje begonnen – eens waren
het twijgjes en nu zijn het bomen.
Je zaait in een andere tijd dan je oogst.
Wij zijn opgegroeid en we leven nu in een tijd van winkels. Ik wil nu appels en koop ze
nu. Zelfs aardbeien kan je kopen het hele jaar door!!
Maar God is als het ware nog ouderwets: wil je appels, dan geef ik je een zaadje voor
een appelboom.
We willen vandaag met Jezus een diepe intieme relatie en we gaan naar de winkel – de
kerk, de conferentie, een seminar – en willen het nu hebben. Wat moet ik er voor
doen?!
Je moet zaaien in het verborgene… ga in je binnenkamer.
Maar dat kost tijd! Waar kan ik het nú krijgen en halen?! Nergens. Het kan alleen maar
groeien.
Bijbels gezien kan je geen appelbomen kopen. Je kan alleen zaaien en het
onderhouden en dan na jaren heb je appels.
Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
110

Geestelijk gesproken is God niet gemoderniseerd: Je intieme relatie met Jezus kost tijd
– je moet zaaien en het onderhouden.
Mijn relatie met Jezus is waardevol voor mij, daarom is mijn tijd met Hem geen offer
maar een vreugde voor mij. De vrucht van mijn tijd in de binnenkamer zal te zien zijn
in de werking van de Geest door mij heen. Door mijn relatie met Jezus word ik een
grotere zegen voor anderen.

16 april – Gebed en leiderschap
“…ik dacht (beredeneerde) als een kind...” (1Kor.13:11)
Kinderen denken en doen op zijn ‘kinds’, dat wil zeggen ze zijn onvolwassen. Het ene
moment doen ze dit en het volgende laten ze alles vallen en gaan ze wat anders doen.
Heb je wel eens een kinderkamer beken waar hij net met zijn vriendjes heeft
gespeeld? Eén grote bende. Een opgeruimde kinderkamer blijft dat nooit lang.
We dienen zelf en de mensen voor wie verantwoordelijk zijn op te voeden en op te
laten groeien tot volwassenheid. Ook in gebed.
Paulus zei, dat toen hij een kind was, hij als een kind sprak en dacht. We spreken zoals
we denken.
Onze gebeden geven wel aan waar we vol van zijn en van de onder de indruk zijn.
Soms zijn we ook erg onconsequent in gebeden of onze gebeden zijn strijdig met
elkaar. Zie bijvoorbeeld de volgende verzoeken:
“Heer, leer mij snel geduldig te zijn”.
“Heer, leer mij om U te vertrouwen, maar maak het mij niet te moeilijk.”
“Vader ik wil graag nederig en geduldiger worden, maak daarbij mijn familie wat meer
begripvol naar mij toe”.
“Ja, Jezus, heers in mijn leven! En vervul mijn wensen!”
Het klinkt grappig maar hoe vaak bidden we niet zoals deze voorbeelden?
Onderscheiding en begrip is een essentieel element van gebed en voorbede. Het kan
heel goed zijn dat God de ware intentie van onze gebeden verhoord maar dat we het
inzicht missen om dat op te merken.
Heer leer mij bidden naar de principes van Uw Woord en Koninkrijk. Help mij om
mensen te laten zien wie U bent en hoe U werkt. Geef mij wijsheid om anderen in
geestelijke volwassenheid te laten groeien.
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17 april – Gebed en intimiteit
“…bidden naar Zijn wil…” 1Joh.5:14
Het bidden in geloof wordt als het ware geboren vanuit de intimiteit en aanbidding
met God Zelf.
Zó leren we Zijn wil kennen. Omdat Zijn wil niet een letter is maar Zijn harts verlangen.
Dán kunnen we willen wat Hij wil – omdat we Hem kennen van hart tot hart. Direct en
niet via een ander.
Hoe is ons spreken en waar zijn we vol van? Is het negativiteit en pessimisme? Of zijn
het vreugdevolle dingen, vol van hoop? Is het een klagen en mopperen of lofprijs?
Dit laat de conditie van ons hart zien.
Onze woorden beïnvloeden ons denken, waar we op gefocussed zijn en wat de
plannen zijn die we maken. Het zal invloed hebben op onze vrienden (en de vrienden
die we hebben – soort zoekt soort, zeg maar!). Het bepaalt onze verwachting van de
dag, de mensen om ons heen en de wereld en de toekomst. Het zal de wortel zijn van
onze reactie op omstandigheden en hoe we onze tijd en geld besteden.
Intimiteit met God bepaalt ons gebed en ons spreken en manier van leven.
Daarom is het van belang dat we Hem kennen – een persoonlijk kennen van hart tot
hart.
Als ik in het licht wandel zoals Hij in het licht is, dan hebben wij intieme relatie met
elkaar (1Joh.1:7). Ik ken de Heer (Ps.100:3) en ik wil Hem nog beter leren kennen!
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18 april – Gebed en aanbidding
“…heeft zichzelf leeggemaakt…” Filipp.2:5‐8
Jezus is ons voorbeeld. Laat die gezindheid in je zijn als Jezus. Gezindheid betekent ook
vanuit het Grieks: bezig zijn met, met je verstand beoefenen, een mening hebben,
jezelf interesseren voor.
We dienen Jezus als voorbeeld te nemen. Hij wilde niets anders dan doen wat Hij de
Vader zag doen en zeggen wat de Vader zei.
Dat kon Jezus omdat Hij zichzelf leegmaakte of overgaf. Hij had geen andere interesses
dan dat waarvoor Zijn Vader Zich interesseerde.
We dienen in aanbidding ons over te geven aan de Vader. In aanbidding geven we alles
wat we hebben en wie we zijn aan Hem. Aanbidding kan niet als je zelf de controle wilt
behouden. Het kan ook niet als je het eerste en laatste woord wilt hebben.
Het kan goed zijn voor ons geestelijk leven dat we tijd nemen om samen met de
Heilige Geest biddend door Filippenzen hoofdstuk 2 te lezen en te bidden. We hebben
het verlangen dat ons hart verandert en we een mentaliteit hebben als Jezus.
Ik wil als Jezus worden – een verlangen hebben om te doen wat Hij doet en te zeggen
wat hij zegt. Ik zal me door de Geest laten leiden. Ik wacht rustig. Ik luister zorgvuldig
en gehoorzaam onmiddellijk.
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19 april – Gebed en het onmogelijke
“Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of
denken, naar de kracht, die in ons werkt” Ef.3:20
Wat te doen indien gebeden (nog) niet verhoord worden?!
We doen er als christenen verstandig aan dat we eens stoppen om met God een debat
aan te gaan. Geloven doen we met ons hart – innerlijke mens – en niet met het
verstand. Vervelend voor ons, maar God houdt geen rekening met ons intellect en
zeker houdt Hij ook geen rekening met onze theologie.
Hij wil niet passen in het programma dat we schrijven of Zich houden aan de regels van
onze kerk.
We hebben twee keuzes: We eisen van God antwoorden op onze gebeden en dat Hij
geeft waarom we vragen. Het gevolg is dan vaak dat we het niet ontvangen of dat we
toch niet blij zijn wanneer het komt. Wij denken vaak dat we het juiste antwoord
weten en de oplossing hebben. Ons gebed is dan niet vragen dat God doet wat hij
nodig acht, maar ons gebed is een voorstel doen aan God – hoe dwaas moet het voor
God en de engelen zijn als Hij aanhoort wat wij Hem opdragen te doen… Hoe
verstandig en wijs denken we dat we zijn? Zal Hij werkelijk onder de indruk zijn van
onze goede ideeën en voorstellen?!
De andere en meer wijze keuze is, dat we Hem God laten zijn. Dat we niet dicteren aan
Hem wat te doen, maar dat we openstaan voor wat Hij wil doen. Wij moeten oren
hebben om te horen wat de Geest zegt!
Alleen als God doet wat Hij wil en kan – boven ons bidden en beseffen (Ef.3:20) – zal
Hij verheerlijkt worden in alle omstandigheden… ja, ook in ons wachten!
Vandaag zal ik bidden en daarbij heb ik het verlangen dat God en Hij alleen
verheerlijkt wordt. Ik heb het verlangen dat Zijn heerlijkheid en glorie te zien wordt in
de gemeente, mijn leven en de wereld.
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20 april – Gebed en geloof
“…dat wat je de Vader vraagt in mijn naam, dat zal Ik doen…” Joh.14:13
In Jakobus 5:16‐17 is sprake van het gebed van de rechtvaardige dat effectief is. Een
gebed moet effect hebben. Heb jij geloof dat jouw gebed effect heeft?!
Er zijn dus eigenlijk twee soorten gebeden – als tegenpolen van elkaar: het effectieve
gebed en het oneffectieve gebed.
Hoe kunnen we zeker zijn dat ons gebed effect heeft – dus effectief is?
1) Jezus zegt dat we moeten vragen in Zijn naam. Dat wil zeggen op basis van Zijn
autoriteit en lijn met Zijn heerschappij in en over en door mijn leven.
2) We moeten blijven ín Hem (Joh.15:7). Dit is de intimiteit. Geloof is een vertrouwen
en vertrouwen is op basis van hoe goed je iemand kent. Hoe beter we Hem leren
kennen des te meer vertrouwen we Hem.
Het effectieve gebed is gebaseerd op het feit dat we intiem Jezus kennen en met Hem
leven. Dan zullen we vragen naar Zijn wil.
Mijn geloof neemt toe. Ik ga van geloof tot geloof door de Heilige Geest. Ik leer Jezus
steeds beter kennen in samen leven met Hem en mijn bidden (spreken) met Hem.
Mijn gebeden zullen effect hebben in mijn leven en de levens van de mensen met wie
ik leef en die ik vandaag ontmoet.
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21 april – Gebed en gemeente
“…Ik bouw mijn gemeente…” Matt.16:18
Jezus is duidelijk: Hij Zelf bouwt Zijn gemeente. De gemeente is van niemand anders
dan Jezus Christus. Hij is het Hoofd van de Gemeente. Hij is het Fundament van de
Gemeente. Hij is de Architect van de Gemeente en de Bouwer ervan.
Indien wij gaan denken dat het onze (of erger: mijn) gemeente is, dan begeven we ons
op gevaarlijk terrein. Dan denken we dat wij de bouwers zijn en de architecten en
willen we dat alles op ons rust (wij zijn in charge) en we gaan nog denken dat we
onmisbaar zijn.
Paulus zegt dat hij zaaide en Apollos bewaterde, maar dat God de groei gaf (1Kor.3:6).
De gemeente groeit omdat God zegent!
Daarnaast groeit de gemeente – en wordt zij gebouwd – omdat er over gebed
gesproken, gepredikt en onderwezen wordt. Jezus’ discipelen kwamen bij Hem en
vroegen: Leer ons bidden. Bidden moet je dus leren en kun je dus leren. Leiders dienen
anderen te onderwijzen in gebed. Het is van fundamenteel belang!
De gemeente komt tot bloei – zij groeit – wanneer haar leden regelmatig samen
komen om te bidden (van bidstond tot gebed in de huiskring en de zondagse
samenkomsten). Dan leren we samen te spreken met God de Vader en samen te
luisteren. We bidden met en voor elkaar en dienen elkaar door de gaven van de Geest.
Jezus, U bent de Bouwer van de Gemeente. Dank U, dat ik mee mag bouwen door me
door U te laten gebruiken. Maak mij een trouwe bidder die ook samen met andere
christenen samenkomt om te bidden. U kijkt er naar uit dat wanneer wij
samenkomen we eenparig U zoeken in gebed en aanbidding. Leidt ons hierin door
Uw Geest.
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22 april – Gebed en het onmogelijke
“…en God deed het niet…” Ex.32:14
Eén van de bijzondere dingen – misschien wel iets wat je bijna onmogelijk kan
voorstellen – is dat God te verbidden is.
God zou Israël verdelgen en met Mozes overnieuw beginnen. God heeft tijd zat
(eeuwig leven) en voor Hem was het geen probleem. Mozes was niet gevleit, maar
stond op de bres voor het volk.
En God deed het kwaad niet wat Hij in gedachten had.
Een Almachtige God die Zijn idee en plan wijzigt op verzoek van een mens.
In gebed werken we met God samen om de toekomst vorm te geven. Daarom zeg ik
altijd maar: Gods plannen zijn niet gegoten in beton. Zijn karakter verandert niet, maar
zijn beslissingen kunnen wijzigen.
En dat wijzigen gebeurt omdat Zijn volk en haar leiders tot Hem roepen. En op de bres
staan.
De Gemeente van Jezus Christus is niet iets van het verleden – toen Nederland nog
kerkelijk was – nee, de Gemeente van Jezus Christus bepaalt samen met de
Allerhoogste God de loop van de geschiedenis. Als zij maar bidt…!
Ik wil niet bidden voor mezelf alleen. Van Mozes wil ik leren om naar God te luisteren
en op de bres te staan voor mijn land en mijn stad en deze wereld. Zoals Daniël bad
voor Israel en Abraham voor Sodom en Gomorra, kan ook ik met God praten over Zijn
plan!
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23 april – Gebed en geloof
“…hij moet vragen in geloof…” Jak.1:6‐7
Indien we twijfelen en dus niet zeker zijn, zullen we niets ontvangen. We kunnen niets
ontvangen want we zijn als een golf van de zee. Onstabiel. Wie onstabiel is kan niet
ontvangen om vast te houden. Bij de minste weerslag of strijd is alles weer losgelaten
wat ontvangen zou zijn. Beter dus niet geven. Misschien later… als er wel geloof is.
Geloof is een zekerheid en een zien van de dingen die er nog niet fysiek (in
materialistische zin) zijn. Zie Hebr.11:1.
Geloof ziet het. Het staat duidelijk voor ogen. Hoop ziet het niet.
We mogen bidden in geloof omdat we geloof hebben in God en Zijn Woord. Hij belooft
voorspoed en succes. We mogen dat voor ons zien en er over spreken. Belijden – als
het ware: het met God eens zijn wat Hij zegt en belooft en dat met Hem meezeggen.
Mijn gebed is een gebed van geloof. Ik spreek in lijn met wat mijn Vader zegt. Ik
geloof wat Hij belooft. Zo bid ik volgens Zijn Woord – het Woord wat vaststaat boven
alles. Zijn Woord is mijn grootste zekerheid want hemel en aarde zullen voorbij gaan
maar Zijn Woord niet! (Matt.24:35).
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24 april – Gebed en intimiteit
“…wegens jouw zonden heeft Hij Zijn aangezicht verborgen...” Jes.59:2
Indien we zondigen wordt de intimiteit – de fellowship – met God de Vader verbroken.
We hebben nog relatie: Hij blijft onze Vader. Maar de intimiteit is weg. Net als mijn
kinderen zich afzijdig houden omdat er iets is. Of vrienden die elkaar vermijden, want
er staat iets tussen hen in. Ze zijn nóg mijn kinderen. Die vrienden zijn nóg steeds mijn
vrienden. Maar willen we intimiteit – échte vriendschap – dan zullen we de blokkade
op moeten ruimen.
We dienen onze zonden (die zijn altijd specifiek op basis van Gods Woord en de
overtuiging van de Geest) te belijden. God vergeeft op basis van Jezus’ bloed en
fellowship is hersteld.
Indien we bidden met zonde in ons hart, dan worden we niet gehoord. God wil als
Vader tot ons spreken en niet als de God van ver weg – tot wie we moeten
schreeuwen vanwege de afstand.
Vergeef mijn zonden, zoals ik diegenen vergeef die tegen mij gezondigd hebben, zegt
Matt.6:12.
Vergeving is de basis voor een goede relatie en zonder vergevingsgezind te zijn,
kunnen we nooit een hart‐tot‐hart relatie hebben, noch met God of een ander.
Ik zal mijn zonden belijden die Gods Woord me duidelijk maakt of waarvan de Heilige
Geest me overtuigt. Ik zal vergeven die mij iets hebben aangedaan (dat ze iets deden
wat ze niet hadden moeten doen) of iets schuldig zijn (die niet iets hebben gedaan
wat ze wel zouden hebben moeten doen).
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25 april – Gebed en geestelijke strijd
“…nadat je alles verricht hebt…” Ef.6:13‐18
De wapenrusting van God aandoen terwijl je niks doet, heeft weinig zin. Elke soldaat
dient in de strijd niet alleen zijn persoonlijke uitrusting bij zich te hebben en gereed te
hebben, hij moet het ook gebruiken.
In de strijd staan we. Eén van de dingen die deel uitmaakt van Gods wapenrusting is
gebed (of voorbede). Het is een bidden en biddende zijn in de Geest ten alle tijden.
Maar dit heeft alleen zin als we alles wat wíj moeten doen hebben gedaan.
Standhouden, zegt vers 13, kan alleen als je zelf alles verricht hebt.
Er wordt gebeden als wapen! Dit is een langeafstand wapen. Alle andere facetten van
de wapenrusting zijn voor de man tot man gevechten. Het gebed wat Paulus hier
noemt kan je in dit beeld van de Romeinse soldaat zien als de lange speer waarmee hij
de vijand vanaf een afstand kan raken.
Gebed doet meer dan wij beseffen en vermoeden. Neem je verantwoordelijkheid op je
en wees klaar voor de strijd. Doe die wapenrusting aan en neem ook de speer van
gebed ter hand en richt het op door de Geest. Wees er klaar voor!
Mijn verantwoordelijkheid is dat ik de wapenrusting van God aan moet doen. Dat ik
moet doen wat ík doen moet – misschien zonden belijden?! – en dat ik daarbij ook
bid in de Geest te alle tijden. Het is effectief alleen als ik dit wapen gebruik.
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26 april – Gebed en gezin
“…opdat uw gebeden niet verhinderd worden…” 1Petr.3:7
De relatie tussen echtgenoten bepaalt hun gebedsverhoring.
Indien ik geen goede communicatie heb met mijn vrouw, wordt mijn gebed
verhinderd. Het is blijkbaar voor God van geen belang om met Hem te spreken en mij
te ontmoeten als ik geen tijd heb voor mijn vrouw.
Het is erg religieus als je je vrouw slecht behandeld en dan tóch gaat bidden. Dat komt
niet hoger dan het plafond en is een walgelijk getuigenis voor ieder die het weet en
hoort.
We moeten met verstand met elkaar om gaan. Zoals je om gaat met duur porselein –
“zwak” is niet een verwijzing naar een slechte eigenschap maar naar de kostbaarheid
ervan.
Indien we lomp met elkaar omgaan in ons huwelijk en gezin, heeft dat zijn effect op
onze omgang met God de Vader.
God heeft ons gemaakt als sociale schepselen: niet alleen geestelijk in relatie met
Hem – nee, we zijn ook geschapen om sociaal goed met elkaar om te gaan, met
name binnen het huwelijk en het gezin. Die verantwoordelijkheid ligt mede bij mij om
daaraan te werken. Ik wil niet dat mijn gebeden worden verhinderd of belemmerd
wegens mijn onvolwassen omgang met met echtegeno(o)t(e) en kind(eren).

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
121

27 april – Gebed en geestelijke strijd
“…en waakt in de gebeden…” 1Petr.4:7
Het einde van alle dingen is nabij! Petrus combineert dat met de opdacht om dan ook
“nuchter” te zijn en te waken in de gebeden.
Dit is niet zo zeer een nuchter zijn dat je geen wijn bij het eten mag drinken. Zoals
sommige anti‐alcoholici denken. Het is een nuchter zijn van niet eten. Ik bedoel niet
dat ‘eten’ zondig is in de zogenoemde eindtijd, maar Petrus bedoelt volgens mij dat we
nuchter zijn – niet te vol zijn (inclusief voedsel) van de dingen van déze wereld die op
zijn einde loopt.
De strijd die als laatste wordt gevoerd heeft te maken met de wederkomst van
Christus. Satan wil graag dat we bezig zijn met allerlei goede en belangrijke zaken.
Petrus als apostel ook: wees bezig met belangrijke zaken – en dat is niet: eten en
drinken en doen wat de rest van de mensheid doet. Het is: waken in gebeden.
Voor wie bidden we deze dagen? Wie heb je regelmatig op je hart als je met God
praat? Wat zegt de Geest? Waar maak je je druk om?
Voorbede en de eindtijd gaan samenop. Alleen God de Vader weet wanneer Jezus
terug zal komen. Indien we bidden zorgen we het aardse deel van dat plan. Dát was
Petrus’ zorg. Wees nuchter en waakzaam zodat je kan bidden…
Als ik bid, ben ik ook bezig met het grootste wat er op aarde gaat gebeuren: de
wederkomst van Christus. Degene die geboren werd terwijl er engelen over Hem
zongen, Die zal terug komen mét die engelen. En dan wil ík zingen! Daarom bid ik
voor degene en datgene wat de Geest in mij spreekt. Ik bid de wederkomst
‘dichterbij’!
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28 april – Gebed en intimiteit
“…wat moet ik doen?...” Matt.19:16
Het probleem van ons mensen en misschien wel helemaal in deze tijd is dat we alles nu
willen hebben.
Dat wat we nú niet kunnen krijgen vinden we vaak niet waardevol.
Wat moet ik doen om nu eeuwig leven te krijgen?
Jezus zegt: Ik ben het Leven (Joh.14:6) – wie de de Zoon niet heeft, heeft het Leven
niet (1Joh.5:11‐12).
Mijn relatie met Jezus in de binnenkamer – in die intimiteit en het verborgene – is wat
het leven waardevol maakt.
Toch blijft er vaak een strijd met de wereldse mentaliteit: een ‘creditkaart‐geloof’: we
willen nú genieten en later betalen.
We willen nú de wonderen doen in Jezus’ naam en we willen nú die grote bediening.
Heer, we willen wonderen doen in uw naam, maar Hij zegt: Ik wil je kennen! (vgl.
Matt.7:22‐23)
Ik wil mezelf niet misleiden dat het eeuwig leven iets is wat je kopen kan, zoals de
Rijke Jongeling. Ik begrijp dat eeuwig leven het volgen van Jezus is – persoonlijk,
vrijwillig en intiem.
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29 april – Gebed en aanbidding
“…knielde neer en bad…” Luc.22:39‐46
De Hof van Getsemane was geen vreemde plaats voor Jezus. Hij kwam daar geregeld.
Deze nacht was het totaal anders. Dit was een strijd. Hij gaf Zich over aan de wil van
Zijn Vader en daarna aan degenen die Hem gevangen namen.
In aanbidding is het soms precies hetzelfde. Aanbidding is soms een strijd. Als we de
Vader aanbidden dan spreekt Hij ook tot ons en openbaart Hij Zijn wil. Dat is soms niet
wat we zoeken. Zijn plan met ons is vaak anders dan het plan wat we zelf hebben
gedacht.
In aanbidding kan God je een beeld of profetie geven. Niet alles is even fijn om door te
geven. Toch wil de Heer dat we gehoorzaam zijn ook in moeilijke zaken.
Indien we bestuderen en inleven wat Jezus in de Hof van Getsemane doormaakte dan
begrijpen we dat aanbidding en gebed soms pijn doet in onze ziel (ons hart).
Overwinning wordt pas ervaren ná de strijd. En elke strijd kost keuzes, actie, lijden en
mogelijke tegenslag.
We kunnen geen goedweer‐christenen zijn. We willen een oogst maar moeten ook
willen zaaien. We willen groei – maar dat kan nooit zonder verandering!
In aanbidding en gebed zoeken we Zijn wil en niet de onze. We komen niet met een
plan en willen dat God onze trouwe supporter wordt. We willen Zijn plan en we
supporten Hem!
Als aanbidder van de Vader geef ik me over aan U. Ik wil uw wil kennen om te doen.
Ik wil niet komen met mijn plannen hopend dat U mij zegend. Ik wil komen met een
open hart om van U te ontvangen. Hier ben ik om Uw wil te doen!
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30 april – Gebed en gemeente
“…amen zeggen…” 1Kor.14:16
Paulus spreekt over het belang van “amen” zeggen. Beamen, het er mee eens zijn. Iets
bevestigen. Het heeft een geestelijke kracht: we bidden dit samen ook al heeft één
iemand het in de groep verwoord.
Het is ook belangrijk voor de bidder. Niets is zo erg om te bidden terwijl het doodstil is.
Of er wordt meegebeden – halleluja’s, amens, en ja, Heer’s – maar zodra jij verder
bidt, valt de bijval stil.
Bidden als gemeente is niet een monoloog. We luisteren ook naar God.
Maar het is ook geen telefoongesprek waarbij iedereen stil moet zijn om degene die
aan de telefoon praat niet te storen of af te leiden. We luisteren namelijk ook naar
elkaar.
Wees luid in je bidden en wees luid in je bijval!
Het bemoedigt degene die bidt. Het geeft een gevoel van eenheid en saamhorigheid in
elkaar en in dat waarvoor wordt gebeden. Het bouwt geloof en enthousiasme in de
groep.
Er zijn momenten dat ik stil ben ik gebed en luister, maar als ander bidt en het
spreekt me aan, ik geloof het ook, dan zal ik van me laten horen. Dan zullen de
verheffingen van God in mijn keel zijn (Ps.149:6).

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
125

1 mei – Gebed en geloof
“…hij bad met aandrang…” Jak.5:17
Elia was een man als wij, zegt Jakobus. Iemand heeft het eens omgedraaid in een
vraag: Elia was als wij, maar wie is vandaag als Elia?!
Goede vraag. En een terechte vraag. Zeker gezien het feit dat we leven na het Kruis en
de Opstanding van Jezus: waar zijn de mensen met geloof van een man uit het “oude
testament”?
De mens kan door God op elk moment gebruikt worden. God zoekt geen speciale
mensen maar mensen die bereid zijn Hem te volgen en te gehoorzamen en te doen
wat Hij zegt. Mensen met of mensen van geloof.
Zou God speciale mensen zoeken, dan hebben we allemaal een goede reden om niets
te doen. God, ga aan mij maar voorbij, want ik ben gewoon – met mij kan U niets
beginnen. We hebben een alibi waarom er met ons en door ons zo weinig gebeurd, we
zijn namelijk ‘gewoon’.
Elia kende God als de God die bereidwillige mensen zocht en zoekt.
Toen hij op aanwijzing van God Elisa riep was deze bereid alles achter te laten en Elia
te volgen.
Ik ben niet speciaal, maar wel gehoorzaam en bereidwillig. Ik heb het verlangen dat
God mij gebruikt om bijzondere dingen te doen in Zijn naam. Heilige Geest, leidt mij
zoals U Elia leidde en laten wonderen en tekenen volgen die wijzen op Uw kracht en
glorie!
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2 mei – Gebed en intimiteit
“…mijn schapen horen Mijn stem…” Joh.10:27
De opdracht in het Oude Testament was dat het volk moest luisteren naar Gods stem.
Deut.28:1. Natuurlijk moesten ze ook doen wat Hij geboden had. Ze moesten zijn
inzettingen bewaren. Maar dat alles valt en staat met het horen naar Zijn stem.
Er is een verschil tussen stem en woord.
Iedereen kan Gods Woord verstaan. Je kan het lezen, horen omdat het voorgelezen of
gepredikt wordt.
Maar het horen van Zijn stem is een persoonlijke zaak.
Iedereen kan een Bijbel lenen en lezen. Dat kan via de bibliotheek, een familie‐lid of
internet. Maar het verstaan van Zijn stem kan nooit via een ander.
Dat is iets persoonlijks.
Gebed is een dialoog – en spreken en luisteren. Het is geen geschreeuw in de ruimte.
Het is iets intiems!
Het is Jezus’ verlangen dat we contact hebben met Hem. Hij is net als Zijn Vader een
God van gemeenschap en relatie. Hij klopt op de deur en wil fellowship, Openb.3:20.
Het is Zijn initiatief en verlangen.
Mijn gebed is geen manipulatie – alsof je God in de hand hebt: “Nu moet U spreken
want nu luister is…” Nee, het is een ontvangen. Het vraagt om ontvankelijkheid –
oren die horen.
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3 mei – Gebed en Zending
“…tot het werk waartoe Ik hen geroepen heb…” Hand.13:1‐3
De gemeente van Antiochië was een gemeente met een mindset voor evangelisatie en
zending. Toch liepen zij niet voor de Geest uit maar wilden geleid worden door de
Heilige Geest.
Het is goed te weten dat Jezus de Gemeente bouwt en Hij mensen roept voor het
werk.
Waarom was deze gemeente zo succesvol in het bruikbaar zijn voor de Heilige Geest
als het ging om evangelisatie en zending (heel anders dan de gemeente te Jeruzalem,
die maar moeilijk hun plaats wilde verlaten)?
Een aantal zaken vallen op betreffende deze gemeente:
1. Zij waren een gemeente van het Woord. Er waren leraren en er was dus onderwijs.
2. Zij waren een gemeente van aanbidding. Zij dienden de Heer (v.2) betekent hier: het
dienen in aanbidding – dus meer dan werken voor de Heer!
3. Het was een gemeente die de discipline van vasten kenden. Zij zochten met ijver en
doorzettingsvermogen de wil van de Heer met de bedoeling om die wil te doen!
4. Het was een gemeente van gebed. Ik denk dat ze regelmatig samen kwamen om te
bidden.
5. Ze waren open voor het uitzenden van hun beste mensen. Hun leiders – zoals
Barnabas en Saulus waren – waren profeten en leraren. Ze konden ze missen voor het
Zendingsveld!
6. Zij zonden de zendelingen uit. Dit uitzenden betekent meer dan wegzenden of laten
gaan. Het betekent dat je hen uitzend als jouw vertegenwoordigers. Ze voelden zich
betrokken en zullen vast materieel en geestelijk hebben ondersteund om het succesvol
gaan mogelijk te maken. Ze baden voor hun zendelingen en evangelisten!
In het zoeken van Gods wil, wil ik het serieus doen – met bidden en vasten. Ik wil
Gods wil zoeken ook op het vlak van de wereld, het verlorene. Ik wil bidden voor de
zendelingen die ik ken en me betrokken voelen in gebed en daad bij hun werk.
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4 mei – Gebed en het onmogelijke
“…je vraagt maar je ontvangt niet..” Jak.4:2‐3
Gebed is niet een tovernaarstrucje. Het is niet als een muntenautomaat dat als je er
een euro ingooit er iets vanzelf gaat gebeuren.
Er is een wisselwerking – samenwerking – tussen ons en het bovennatuurlijke. Ik noem
het bewust het bovennatuurlijke aangezien er meer is dan God alleen: engelen werken
mee aan ons gebed, ons eigen geloof werkt mee aan ons gebed en de verhoring
daarvan. Onze twijfel werkt tegen en ons egoïsme belemmert het. Geestelijke
machten van het rijk van satan komen tegen verhoring van ons gebed in het verweer.
Maar Jakobus spreekt hier over specifieke redenen waarom je niet kan ontvangen, ook
al bid je wel.
Welke zijn dat?
Je kan bidden met verkeerde verlangens. Namelijk uit puur vleselijke begeerte. En niet
geleid door je nieuwe mens‐zijn volgens de Geest.
Je kan bidden met verkeerde motivatie. Je vraagt verkeerd. Je vraagt niet volgens Gods
wil en je bent betreffende je gebed als het ware van het juiste spoor af en het kan het
doel niet bereiken.
Je kan bidden met het verkeerde doel. Je vraagt uitsluitend ten behoeve van je zelf.
Egoïsme. Je bent zelfzuchtig.
Indien de Geest in ons woont, moeten we verlangen dat de vrucht van de Geest
zichtbaar wordt in ons leven. Ons hart en karakter verandert en dat verandert onze
levensstijl en dus ook ons gebed:
We bidden met het juiste verlangen: intimiteit met Vader God.
We bidden met het juiste motief: dat door mijn gebed en de verhoring daarvan God
verheerlijkt zal worden.
We bidden met het juiste doel: we willen Gods wil doen.
Ik wil leren om te bidden zoals Jezus. Om bij de Vader te zijn om Hem te verheerlijken
en Zijn wil te doen en Zijn woorden te spreken.
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5 mei – Gebed en leiderschap
“…ik noem jullie in mijn gebeden…” Ef.1:16
Pulus was iemand met het hart als Jezus. Hij was een apostel, leraar, evangelist, maar
zeker ook een pastor: een herder.
In nagenoeg alle brieven zegt hij dat hij voor de mensen, of de gemeente, bidt. Dat
deed hij vast niet om op te scheppen. Maar hij voelde de verantwoordelijkheid voor de
mensen en gemeenten die God hem had gegeven. Leiderschap brengt
verantwoordelijkheid met zich mee en verantwoordelijk nemen we op ons door te
bidden voor de mensen die God ons geeft. Daarin is te zien hoe serieus we die
verantwoordelijkheid op ons nemen.
Indien Jezus bad voor zijn discipelen – de mensen die de Vader Hem had gegeven – des
te meer dienen wij te bidden voor “onze” mensen.
Het gebedsleven van een gemeente staat of valt met de mentaliteit van de pastor en
de andere leiders betreffende het gebed. Zij dienen samen te bidden. Zij dienen te
bidden voor de gemeente – de mensen in de eerste plaats. Zij dienen te bidden voor
het gebied waarvoor God de gemeente daar geplaatst heeft waar zij bestaat en
functioneert.
Indien de leider niet bidt, kan hij nooit met goed fatsoen de mensen opwekken tot
gebed. Dat zou het toppunt van huichelarij zijn. Eerst zelf doen.
Paulus schreef dat hij bad voor de gemeenten – en ik denk dat dat ook z’n uitwerking
had voor de leiders in die lokale gemeenten: zij konden dan niet anders dan eveneens
bidden voor de mensen waarover God hen als dienaren had aangesteld – want als
Paulus bad voor de gemeente konden zij niet achterblijven.
Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen voor de mensen die de Heer mij geeft om
hen te discipelen en te laten groeien in het Koninkrijk. Ik zal onderwijzen, helpen,
bemoedigen – maar dit alles niet zonder hun namen voor God te noemen.
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6 mei – Gebed en voorbede
“…met reikhalzend verlangen…” Rom.8:19
God is bezig om de schepping te vernieuwen. Er komt een nieuwe hemel en aarde. Zie
Openbaring 21. Het wordt dan allemaal weer als vanouds. Zie Gen.1‐2. Tsja, na de val
in zonde is God bezig alles te herstellen. De aarde (de gehele schepping) is als laatste
aan de beurt. De mens die wederom geboren is, is een nieuw schepsel (2Kor.5:17). De
schepping zelf kijkt uit naar mensen die opgaan staan als zonen van God.
Voorbede heeft te maken met het zichtbaar gaan worden als de zonen van God. Jezus
als de volwassen Zoon van God deed één ding met grote regelmaat: bidden. Indien we
voorbede doen, bidden onder andere voor het manifesterend doorbreken en zichtbaar
worden van Gods Koninkrijk in deze gevallen wereld.
We doen voorbede als christen en als Gemeente voor herstel en dat Gods
gerechtigheid meer en meer zichtbaar wordt. Dat als het ware de grenzen van de
Gemeente worden opgeschoven en de duisternis meer moet wijken. Dat er meer
zegen komt en minder vloed, meer gezondheid (genezing) en minder ziekte. Dat het
leven en de overvloed daarvan, door Jezus belooft (Joh.10:10) ervaren gaat worden
door meer en meer mensen en de dief minder steelt, kapot maakt en doodt.
Onze tijd is nu en hier. De Geest komt onze zwakheden en gemis aan daadkracht te
hulp door voor en door ons heen te bidden (Rom.8:26). De Heilige Geest heeft maar
één verlangen en taak: om Jezus te verheerlijken (Joh.16:14)!
Vader, ik wil dat Uw heerlijkheid en verlossing en genade zichtbaar wordt in de
wereld van vandaag, daar waar U mij gezet hebt om U te vertegenwoordigen. Help
mij om voorbede te doen voor de mensen en situaties door de leiding en wijsheid van
de Geest.
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7 mei – Gebed en intimiteit
“…ga in je binnenkamer…” Matt.6:6
Indien we zaaien, zaai je nooit voor specifieke dingen, zoals dit ene appelpitje is voor
een appeltaart en dit pitje is voor appelmoes en dit pitje voor appelsap. Nee, je zaait
om te zaaien en als de oogst daar is pik je die appels uit voor je appeltaart en die
appels voor de appelmoes en die appels voor de appelsap.
Zo is het het met gebed ook. Je bidt niet: Heer geef mij nu dit vandaag…! We drammen
niet en we eisen niet op.
God de Vader zegt: Je begrijpt het niet. Kom bij Mij en bouw relatie met Mij en dan
zien we de rest later wel…!!
Dit wil niet zeggen dat het verkeerd is om voor specifieke dingen te bidden, maar het
idee is: bidden is veel meer dan dat!
Indien we alleen maar bidden in de zin van verzoeken inleveren bij God dan is het niets
meer dan een zakenrelatie.
En Jezus stierf zodat we een liefdesrelatie met Vader God zouden hebben en
ontwikkelen.
Je Vader ziet in het verborgene. Maar laat jij je vinden of ben je te druk?!
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8 mei – Gebed en voorbede
“…omdat er niemand tussenbeide trad…” Jes.59:14‐16
Het is misschien onvoorstelbaar dat een almachtig en alwijs God Zich kan ontzetten
omdat Hij zich verbaast. In dit geval tekent Jesaja dit op als de God van het recht die
zoekt naar medestanders die op de bres staan – mensen die net als Hij zoeken naar
recht en gerechtigheid. Maar Hij ontzet Zich: er is niemand die het iets kan schelen…
Onverschilligheid is een grote zonde. Het betekent dat we niets doen terwijl we wel
wat zouden moeten doen en kúnnen doen. Maar we laten het na. We zien het niet.
We erkennen niet onze verantwoordelijkheid en weten of begrijpen niets van ons
potentieel.
Niemand treedt tussenbeide… dat betekent: ieder gaat gewoon langs en passeert en
ziet niet.
Als christenen dienen we te zijn als Jezus: dus betrokken te zijn. Jezus had heel goed
gewoon in de hemel kunnen blijven. Maar Hij was gehoorzaam aan het plan van Zijn
Vader en verliet de hemel en werd mens op aarde.
In gebed en voorbede tonen we aan dat we betrokken zijn. Sterker nog: ik geloof dat
zonder betrokkenheid we nooit zullen bidden voor mensen en omstandigheden en
situaties – het blijft langs ons heen gaan… we zien het gewoon niet.
Voorbede – daadwerkelijk, dus niet slechts als een goed voornemen wat we uitstellen
tot morgen – laat zien dat we 1) één zijn met de persoon en situatie. We komen
tussenbeide en we verbinden ons ermee. Het laat ook 2) zien dat we moed hebben.
Een geloof dat dit niet zo hoeft te zijn. De bres in de muur die dichten we met onze
actieve aanwezigheid en 3) voorbede laat zien dat we nederig zijn: want in ons bidden
voor de mensen die betrokken zijn in deze specifieke situatie roepen we uit tot God:
zonder Hem wordt het nooit iets. We zijn nederig omdat we het van Hem en Hem
alleen willen en kunnen verwachten dat Híj ingrijpt.
In mijn voorbede voor de mensen die God op mijn hart legt of de situaties die ik zie
overbrug ik de kloof tussen hemel en aarde en zie ik uit dat God en Hij alleen ingrijpt
en Zich betoont als God.
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9 mei – Gebed en evangelisatie en zending
“…en Jona bad tot de Heer…” Jona 2:1
Het verhaal van Jona is een geweldige boodschap. De profeet profeteert niets. Er staat
in dat boekje van vier hoofdstukjes niets nieuws. Er is geen profetie. Toch is het
verhaal en de gebeurtenis in Jona’s leven dé profetische boodschap.
Wat wil God nieuw‐testamentisch leren uit het verhaal van Jona?
1. God is een God van alle volkeren. Hij heeft Israel lief en de vijanden van Israel. Hij is
geen stamgod. Je kan Hem niet ontwijken of ontvluchten door de grens over te steken.
Hij is de God van over de grenzen – de grenzeloze God!
2. God kijkt anders naar situaties dan wij. Tsja. God is God en wij niet. Wij zijn erg wijs –
we hebben gestudeerd, hebben ervaring opgedaan en weten veel van de Bijbel. En
toch blijft Hij God – en Hij alleen. Jona had alle reden om Nineve – de hoofdstad van de
wrede vijand – te minachten en naar de hel te wensen. Jammer voor Jona, maar zo
dacht God niet. Hij keek anders naar Israel’s vijand.
3. Jona wilde met rust gelaten worden. God bracht onrust en turbulentie in zijn leven
en bediening. Jona wilde in Israel blijven en spreken over de grote en geweldige dingen
die God zou doen in het kamp van de vijand – en hij wilde vanuit Israel (Jeruzalem)
veilig toekijken – zoals hij ook later op de berg buiten Nineve deed. God wilde echter
dat hij Israel zou verlaten en naar het centrum van het kamp van de vijand zou gaan:
de hoofdstad Nineve. Willen we God dienen dan moeten we bereid zijn om onze
“comfortabele plek” te verlaten en kwetsbaar te worden en te zijn.
Want ook Jezus verliet Zijn veilige plaats (de hemel) voor het God‐vijandige gebied (de
wereld).
4. God reikt niet alleen uit naar de vijand van Jona (Assyrië) maar ook naar Jona zelf.
God kon namelijk gewoon een ander sturen toen Jona niet wilde gaan en weg vluchtte.
God wilde Jona redden van zijn arme godsbeeld zoals Hij Nineve wilde redden van de
ondergang.
De mensen om mij heen – ook al zijn ze geheel anders dan mij – zijn nooit mijn vijand
indien ik in Christus ben. Jezus overbrugde menselijke grenzen en vooroordelen. Zo
wil ik ook zijn en doen: Mensen zien door Gods ogen. Dan kan ik gebruikt worden om
de boodschap van liefde en verzoening te brengen en uit te leven in Jezus’ naam.
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10 mei – Gebed en geestelijke strijd
“…laten zij in gejuich uitbreken..” Joz.6:16
De kracht van lofprijs. Onbeschrijfelijk. Welke les hebben we vanuit de geschiedenis
van de inname van Jericho?
1. Leren wachten
Het is moeilijk om te zwijgen. In ongeloof spreken we woorden die we achteraf niet
hadden moeten zeggen. Zwijgen is dus goud!
Zes dagen om Jericho heen lopen. En zwijgen. Niet praten over die geweldige hoge en
dikke muren. Niet spreken over de vijand op de torens. Doorlopen en mond houden.
We weten niet wat er gaat gebeuren. God weet het. En dát is genoeg – dus lippen op
elkaar!!
2. Gaan is een lofoffer.
Zes dagen vroeg je bed uit om één keer om die vijandelijke stad te lopen – zwijgend. En
de zevende dag nóg vroeger uit je bed, want je moet er zeven keer omheen.
We doen het. Want God wil het. Hij heeft het gezegd – dus we gaan.
We zwijgen, maar ons zwijgend gaan in gehoorzaamheid is als een offer van lof aan
Hem. Aarde, wees stil voor Hem!
3. Uitbreken in gejuich op het juiste moment.
Na momenten van zwijgen – door God verordeneert! – komen er momenten waarin je
niet zwijgen mag: je moet juichen! Niet kletsen of klagen of roddelen – maar juichen.
Nu: schreeuw!!
Roep het uit! Dit is het moment. Nu mág je niet zwijgen.
We kennen het verhaal – de geschiedenis – de muren van Jericho vallen.
Gehoorzaamheid en doen wat God zegt op de manier die God zegt.
In mijn bidden voor overwinning en doorbraken in de strijd wil ik luisteren en me
voegen naar de aanwijzingen van de Heer in Zijn Woord en de Heilige Geest. Ik zal
zwijgen als Hij dat zegt en zal juichen met groot gejuich als Hij dat aangeeft. Zo zal ik
zien wat Hij gaat doen. Ik kijk er naar uit met grote verwachting.
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11 mei – Gebed en aanbidding
“…in de dag van benauwdheid…” Ps.20:1‐2
Ik heb wel iets met Psalm 20. Niet zo zeer omdat het de psalm was die ik mee kreeg
met mijn waterdoop, maar met name wegens de persoonlijke zaken die worden
opgemerkt.
1) De Heer, díe je zal verhoren in de dag van benauwdheid
Precies zoals het is: Er zijn dagen dat het beknellend is. Je weet niet waar je het zoeken
moet. Maar dan is daar de Heer. Of de HERE – afhankelijk van de vertaling die je
gebruikt. Maar hier wordt vanuit de oorspronkelijke tekst de Heer van het Verbond
mee bedoeld. God die opkomt voor mij en zijn kinderen wegens wat Hij beloofd heeft
en wil doen.
2) De naam van Jakob – God als Degene die zegent omdat je zwak bent. Niet de
almachtige God wordt hier genoemd (ook al is God dezelfde!!) maar de God die
omkijkt naar en bijstaat diegenen die zwak zijn.
“Ik kan niet” – dat is de positieve belijdenis die God mogelijkheden geeft om Zichzelf
als God te tonen. Als “Jakob” zwak is, dán kan God Zich als de Almachtige betonen. Zie
ook 2Kor.12:9‐10 “…Mijn kracht wordt juist in zwakheid openbaar…”
3) Hij zendt hulp [uitredding] vanuit het heiligdom. God toont Zijn kracht en is
hulpvaardig vanuit Zijn verblijfplaats – en niet vanuit de wereld of haar oogpunt of
maatstaf.
Ik aanbid de God van Jakob: Hij zoekt aanbidders en niet mannen van daadkracht. Hij
zoekt mensen die afhankelijk van Hém willen zijn. Ik aanbid Degene die Zijn kracht
laat zien als ik zelf zwak ben. Hij verwerpt mij niet als ik het niet weet of kan – maar
Hij zendt Zijn hulp vanuit de hemel, vanuit Zijn woonplaats.
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12 mei – Gebed en evangelisatie
“…zetten de wereld op z’n kop…” Hand.17:6
Wat was het “geheim” van de vroege gemeente betreffende hun geweldige manier
van evangelisatie en gemeentegroei?
De Bijbel geeft een aantal aanwijzingen voor het mogelijke antwoord:
1) Het was niet hun bekwaamheid in de eerste plaats, maar die van de Heilige Geest.
Zij waren gehoorzaam aan Hem. En waren gewillig zich te laten gebruiken tot de glorie
van Jezus.
2) Het waren mensen die toegewijd waren. Geen mensen van emotie of
enthousiasme. Zij lieten zich niet leiden door de waan van de dag. Niet een belofte
zonder daden. Nee, zij waren mensen die hun leven voor Jezus verloren hadden en nu
alleen voor en met Hem leefden. Toewijding als levensstijl, zou je kunnen zeggen.
3) Zij waren strategisch in hun evangelisatie: zowel spontaan (op aanwijzing van de
Geest) als gepland. Denk aan Filippus en de man uit Ethiopië en de geplande reizen van
Barnabas en Paulus.
4) Het laatste kenmerk zou ik ook juist de eerste kunnen noemen of datgene wat de
eerste draagt of overstijgt – en dat is gebed.
Zij waren samen in gebed en gingen naar de Tempel voor gebed, zij zochten plaatsen
van gebed en baden in voor‐ en tegenspoed.
Mijn gebed draagt bij aan de eenheid met andere christenen en de gewilligheid om
geleid te worden door de Geest. Door gebed kan ik onderscheiden waarop het
aankomt en maak ik plannen om het Evangelie uit te dragen en uit te leven door de
kracht van de Heilige Geest.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
137

13 mei – Gebed en leiderschap
“…een man naar Zijn hart…” 1Sam.13:14
Leiders dienen zich steeds te onderzoeken – of beter: de Geest de kans te geven hen te
onderzoeken en te spreken over zaken die anders moeten of verbetering nodig
hebben.
Geen christen, dus ook leiders, zijn niet een constante factor: we groeien of we gaan
achteruit. Er mag geen mentaliteit zijn dat we willen dat alles blijft zoals het is. Dat is
een overlevings‐mentaliteit. We zijn overwinnaars en geen overlevers. Anders hebben
we als leiders niets te bieden namens God aan de mensen voor wie Hij ons
verantwoordelijk heeft gemaakt.
David was een man naar Gods hart. Hij hield van God om wie God was, en niet zo zeer
om wat God voor hem kon doen of wegens de positie (koningschap) welke God hem
gegeven had.
David was een man van intimiteit (gebed) met God. Hij was psalmist (aanbidder).
Soms is het goed om onszelf te leggen langs de lat. Of om ons af te vragen of we meer
op David gaan lijken of op Saul.
Saul was vol eigen gerechtigheid en zat over zijn eigen reputatie in.
Saul was bezig zichzelf en zijn positie steeds te beschermen.
Saul was een koning die zichzelf graag plezierde: alles draaide om hem.
David daarentegen was een man die zich druk maakte om Gods reputatie.
David was iemand die zijn zonde beleed en zich niet beter voor deed dan hij was
(behalve dan misschien in de geschiedenis met Batseba).
David was als koning een dienaar: hij was er voor het volk en het volk was er niet (in de
eerste plaats) voor hem.
Heilige Geest toets mijn hart en mijn bediening. Hoe is mijn hartsgesteldheid en mijn
motivatie? Ik wil meer lijken op David die een beeld was van Jezus Christus. Ik wil tot
zegen zijn van anderen en niet alleen me druk maken om de zegen die ik wil krijgen.
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14 mei – Gebed en aanbidding
“…wie van Mij houdt, doet wat Ik zeg…” Joh.14:23
Liefde en iets doen gaan veelal samen. Indien je liefhebt, wil je graag doen wat die
ander blij maakt en laat je na wat verdriet doet.
Het is niet een wet die Jezus hier oplegt, maar een wetmatigheid die Hij beschrijft: zó is
het. Net als een vallende appel naar beneden gaat, zo zal je doen wat Jezus wil, indien
je van Hem houdt.
Het is goed om onze aanbidding en liefde voor God te checken door te kijken hoe diep
die liefde is aan de hand van onze gehoorzaamheid.
Liefde (en aanbidding) gaat veel verder dan emoties en enthousiasme (in muziek en
uitingen).
Ware liefde en aanbidding zal samen gaan met vreugde en overvloedige uitingen
(dans, zang en muziek) – maar dit dient altijd te leiden tot een leven van
gehoorzaamheid aan Jezus Christus.
Aanbidding als liefdes‐uiting gaat samen met aanbidding in dienstbaarheid. Dit zijn
twee zijden van een zelfde munt.
Het is een vreugdevolle gehoorzaamheid.
Vader U zoekt aanbidders. Ik ben er één. Ik wil U aanbidden met alle mogelijke
expressies, maar zeker gehoozaamheid aan Uw wil, wil ik niet vergeten. Dat is een
pure vorm van godsdienst (Jak.1:27).
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15 mei – Gebed en gezin
“…goede gave en volmaakt geschenk…” Jak.1:17
God is een goede Vader en wat Hij geeft zijn niet verzoekingen en het kwade. Jakobus
is daar heel duidelijk en stellig over: Een Goede God kan alleen goede en volmaakte
dingen geven.
Het zijn gaven en geschenken. Dat wat je krijgt. Je kan het niet verdienen of er iets
voor terug doen. Genade.
Maar het is ook genade dat God niet altijd geeft wat we willen en waar we om vragen.
Dát wat Hij geeft is volgens Jakobus goed en volmaakt.
Goed betekent dat wat in je voordeel is, waar je beter van wordt. Gelukkig geeft God
als Vader niet dat wat ons kwaad doet of nadelig is. Een goede ouder geeft zijn 3‐jarige
dochtertje geen mes, ook al wil ze dat graag.
Volmaakt is dat wat je compleet maakt. Dat betekent dat je zonder die gave iets mist.
Die gave kan geestelijk zijn: genade, geloof, liefde, vergeving. Maar ook fysiek en
materialistisch: gezondheid, bekwaamheden, talenten, financiën. En het kan de ander
of de anderen zijn – hoe vaak is een ontmoeting met iemand niet als een “kostbaar
geschenk”!
In ons gezin (ook in de gemeente!) maken we elkaar compleet. God de Vader geeft mij
goede en volmaakte gaven: zonder de relaties in mijn gezin zou ik niet compleet zijn.
Ik dank God voor Zijn goede en volmaakte gaven: Hij geeft wat tot zegen is en tot
mijn voordeel is en dat wat mij compleet maakt. Het eerst wat voldoet aan die
kwalificaties zijn de mensen om me heen en die mij zeer nabij zijn enzeer nabij staan.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
140

16 mei – Gebed en het onmogelijke
“…vrees voor mensen spant een strik…” Spr.29:25
Het is onmogelijk om te bidden en God te dienen met het verlangen dat mensen van je
houden. Het verlangen om mensen te behagen maakt ons onbekwaam om God te
dienen.
Indien we alleen maar bidden met mensen en wat zij willen en denken over ons voor
ogen, dan kunnen we ons gebed net zo goed staken. Dan moet je God niet vragen,
maar die mensen…!
We dienen ons te laten leiden door de vreze des Heren en niet de angst (vrees) voor
mensen. Het ontzag voor God is een goede motivator om Hem te zoeken en Zijn wil te
leren kennen en te bidden tot Hem.
Perfecte (of volmaakte) liefde drijft vrees uit, zegt 1Joh.4:18. De liefde van God door de
Geest haalt ons uit dat isolement van angst en verlamming. Door de liefde van God
kunnen we zijn wie Hij zegt dat we zijn en kunnen we doen wat Hij wil.
Het is de kracht van Zijn liefde die mij bekwaam maakt om onmogelijke situaties te
zien vanuit Zijn gezichtspunt: Het is Zijn liefde die mij optilt boven de problemen en de
mensen – zelfs vijandige mensen.
Het is de liefde van God in mij die het onmogelijke mogelijk maakt: ik ben in de
vrijheid van Christus en geen strik van vrees voor mensen kan mij binden. Ik kan
vragen en bidden naar Zijn wil om vervolgens te doen wat Hij verlangt.
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17 mei – Gebed en geestelijke strijd
“…ik ben een man onder autoriteit…” Matt.8:8‐9
Dit is geen drukfout. We spreken graag over het feit dat we mensen zijn met autoriteit.
Dat we een gemeente zijn met geestelijke autoriteit. We zijn leiders en als leiders
hebben we autoriteit.
Nee, de Bijbel zegt hier dat deze hoofdman die bij Jezus kwam het begreep: Ik sta
onder autoriteit en daarom kan ik bevelen geven.
We hebben niet autoriteit waardoor we zeggenschap hebben in de geestelijke
gewesten, nee, we staan onder de autoriteit van Jezus en dáárom kunnen we in Zijn
naam met gezag spreken.
Het staan onder autoriteit – een man of vrouw zijn onder autoriteit zoals deze
hoofdman – is een keuze van jezelf.
Je gezag heeft geldigheid als je eerst zelf ónder gezag wil staan.
Jezus had autoriteit van de Geest omdat Hij onderworpen was aan de wil van Zijn
Vader.
Heer, ik onderwerp mijzelf opnieuw aan U. Als mens heb ik graag autoriteit maar het
is Uw wil dat ik als nieuwe schepping mijn autoriteit van U ontvang en het niet bezit
als vanuit mezelf. U bent Heer!
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18 mei – Gebed en intimiteit
“…eerst het kruid…” Marc.4:28
Het echte werk gebeurt altijd onder de grond, dat wil zeggen in het verborgene.
Iedereen kan oogsten, maar niet iedereen kan en wil zaaien en de grond bewerken.
Volgens Marcus 4:26‐29 moet je eerst zaaien om te kunnen oogsten. En die oogst is
voor alle duidelijkheid een tijd later!
Er is geloof nodig om te gaan zaaien – het gebeurt in het duister, het verborgene, het is
ongezien en ongeliefd en zeker niet gewaardeerd!
Voor het verzorgen van de plantjes – bewateren, bemesteren en onkruid weghalen – is
trouw nodig. Maar na maanden van geloof en trouw werken is daar dan de maaltijd op
tafel.
Het belangrijkste van een boom is altijd onder de grond. Je kan takken afzagen maar
indien de boom gezond is komen er weer nieuwe takken aan. De wortels onder de
grond zorgen daarvoor.
Maar zaag je de wortels weg, dan is er nog een tijdje leven, maar dan vallen de
blaadjes en een ieder ziet: die is dood – en bij de eerste storm dan valt hij.
Zo is het ook met de christen en de gemeente: Je kan dingen anders organiseren, je
kan op een andere plaats en tijd samenkomen maar de gemeente blijft levend wegens
haar gebed – haar verborgen relatie met Jezus Christus. Máár stopt het gebed in het
leven van de christen en de gemeente dan gaat het christelijke leven nog even door,
maar dan “vallen de blaadjes” en de omstanders zien: die is dood en bij de eerste
“geestelijke” storm valt hij en is het over.
Dat wat ons levend houdt en fris en gezond‐groeiend, is onze intieme relatie met Jezus
Christus.
Hoe is het gesteld met het verborgen leven met Jezus? Hoe staan je wortels erbij?
Gebroken, geschonden, droog? Test jezelf of je in het geloof bent! (2Kor.13:5)
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19 mei – Gebed en voorbede
“…hoe lang moet ik roepen…?” Hab.1:2
Wat moeten we doen in tijden van wachten en roepen?
Toch door blijven roepen en verwachting blijven houden. Het is immers van het
Hebreeuws een roepen tot er antwoord komt. Habakkuk nam zich voor om op zijn
uitkijktoren plaats te nemen tot God antwoorden zou – tot God zou verschijnen! Het is
een zoeken om te vinden – en je stopt met zoeken tot je het hebt gevonden.
We mogen niet moedeloos worden.
Satans eerste tactiek is altijd om de gelovige te ontmoedigen. Zijn doel is dat we ons
hart verliezen. En gaan denken dat het geen zin meer heeft.
Daarom dat Habakkuk zegt: “…ondanks alles wat maar negatief is, blijf ik juichen…”
Hab.3:17‐19. Kijkend naar het probleem waarvoor we bidden, en luisterend naar de
stilte (omdat God niet lijkt te spreken), worden we moedeloos en geven we op.
Uitziend naar de Heer met verwachting, juichen we: niet wegens het probleem maar
wegens de God die groter is dan elk probleem en welke tegenslag dan ook.
We juichen met Habakkuk omdat God de God is die er boven staat en de God is die
meer is dan mijn probleem of de problemen van dit land (zoals in Habakkuks dagen,
Israël).
God is God en daarom kan ik juichen!
God hoeft aan niemand verantwoording af te leggen! Hij hoeft ook niet in te stemmen
met de suggesties die Habakkuk of ik of wie dan ook Hem geven. Want vaak is ons
gebed niets anders dan het aanwijzingen geven aan God wat Hij nu met dit probleem
moet doen.
Maar God is God, zie Hab.2:20. En Habakkuk omarmde dit. Zijn naam betekent naast
worstelaar ook ‘degene die omarmd’. Hij hield zich aan God vast en niet aan de
uitzichtloze situatie van zijn land in zijn dagen.
Omdat mijn God God is, houd ik me vast aan Hem. Omdat Hij God is blijf ik uitzien
met verwachting en verlies ik de moed niet. Omdat Hij – mijn Vader! – God is, kan ik
juichen!
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20 mei – Gebed en gezin
“…we hebben lief omdat Hij eerst liefhad…” 1Joh.4:19
Liefde voor God en elkaar brengt veiligheid in het leven.
We hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Die liefde die we van Hem hebben
ontvangen maakt ons bekwaam om anderen om ons heen – ons gezin – lief te hebben
en dus liefde te geven!
Indien ik me niet veilig voel bij de ander, zal ik niet uitreiken. Dan voel ik me onveilig en
onzeker. We verschuilen ons voor elkaar en spreken niet ons hart naar elkaar uit. We
verstoppen ons – soms zelfs in of achter een groot stilzwijgen.
We worden vreemden voor elkaar en argwanend.
Liefde die Hij geeft is als licht en leven. Het is sprankelend en fris. Het is oneindig –
stromen van levend water – dus we kunnen liefhebben ook al is er het risico dat er
geen respons komt of een reactie die anders is dan wij hadden verwacht.
Maar dat maakt niet uit: we hebben lief, want we kunnen niet anders: Want Hij heeft
ons eerst liefgehad!
We voelen ons en we wéten ons geliefden van de Vader en daarom kunnen wij
liefhebben en uitstappen uit onze schuilplaats.
Omdat U mij eerst hebt liefgehad zal ik mijn vrouw/man en kind(eren) eerst
liefhebben. Ik wacht niet op hen, ik wil de eerste stap doen en dat kan ik met en
vanwege U!
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21 mei – Gebed en leiderschap
“…we hebben lief omdat Hij eerst liefhad…” 1Joh.4:19
Liefde voor God en elkaar brengt veiligheid in het leven én zekerheid in bediening.
We hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Die liefde die we van Hem hebben
ontvangen maakt ons bekwaam om anderen om ons heen – voor wie we
verantwoordelijk zijn gemaakt – lief te hebben en dus liefde te geven!
God heeft jou gekozen omdat Hij van je houdt! Je bent niet geliefd omdat je zo
bekwaam bent, maar je bent bekwaam omdat hij zoveel van je houdt.
Liefde is de maatstaf voor een succesvolle bediening. We kunnen alles weten en alles
doen en alles zeggen… maar indien we de liefde niet hebben dan is niets (1Kor.13).
Je kan niet liefde verdienen door hard te werken en de Gemeente te dienen. Die
onzekerheid moet je van je afschudden: God houdt van je om wie je bent en niet
omdat je zo goed de gemeente dient!
Je kan alleen worden wie God wil dat je worden moet op basis van Zijn genade en
liefde. Het is door de Geest en niet je eigen zweet.
De Geest doet mij zeggen “Abba, Vader” en niet “baas, chef!”
Ik bid dat de liefde van de Vader zichtbaar is in wat ik doe en zeg. Laat de vrede en
liefde van God mij leiden in alles wat ik doe en nalaat.
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22 mei – Gebed en geestelijke strijd
“…alle dingen zijn aan Hem onderworpen…” Hebr.2:8
God maakte alles nieuw. Na de val in zonde kwam de heerschappij van de mens – de
autoriteit die God hem gegeven had – in handen van satan. Maar verzoende alles weer
met Zichzelf door Jezus Christus. Zie Kol.1:19‐20.
De strijd is altijd tussen de heerschappij van Jezus en Satan. Wie laten we het voor het
zeggen hebben in de wereld, de straat, het gezin en mijn leven. Wie heeft het laatste
woord in de gemeente?
Het antwoord zal zijn: Jezus. Maar of dat ook daadwerkelijk zo is hangt wel af of ik
Jezus de ruimte geeft om als hoogste Heer te regeren in mijn leven, bediening, gezin,
etc.
Ik zelf dien eerst onderworpen te zijn aan Hem.
Door de zondeval nam satan het over. Zonde gaat heersen. In plaats van ik over de
zonde heers, ben ik een slaaf van de zonde (tenzij Jezus Heer is in mijn leven).
Als zonde heerst, brengt dat een onafhankelijk willen zijn van God (met Hem niets te
maken willen hebben), ongehoorzaamheid en dus rebellie.
Ongehoorzaamheid en rebellie brengen altijd vrees, wanorde, onenigheid, verwarring,
gevaar, haat en ziekte (of geestelijk: depressie).
Dank U dat ik ben over gebracht van het koninkrijk van Satan naar het Koninkrijk van
Jezus Christus. Jezus, U heerst in en door mij! U bent de Koning en de Heer van mijn
leven. Leer mij bidden op basis van Uw heerschappij en niet op basis van de gevolgen
van de zondeval. Ik ben een kind van God.
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23 mei – Gebed en geestelijke strijd
“…alle dingen zijn aan Hem onderworpen…” Hebr.2:8
Ook al zien wij nog niet (met natuurlijke ogen) dat alles aan Jezus onderworpen is, toch
heeft de Vader alles door het Kruis met Zichzelf verzoend en is Jezus Koning der
koningen en Heer der heren.
Nu als nieuwe schepping dien ik dagelijks de keuze te maken om Hem te volgen en
Heer van mijn leven te laten zijn. Dat Hij autoriteit heeft in en over mijn leven, komt
niet omdat Hij het opeist en afdwingt, maar omdat ik de keuze maak aan Hem
onderworpen te zijn. Ik draag mijn kruis dagelijks (Luc.9:23). Het gaat om Hem en mijn
oude ik moet afsterven: de zonde en de wereld en satan mogen van mij niet langer
heersen – en het dus niet langer voor het zeggen hebben – in mijn leven.
Dat maakt een groot verschil hoe ik bid. Indien ik voor mezelf leef, zal mijn bidden
slechts menselijk zijn, voor menselijke genoegens en menselijke doelen.
Maar indien ik ben overgebracht naar Zijn Koninkrijk door het Kruis van Christus, dan
leef en bid ik niet langer naar mijn eigen wil en inzicht.
Gisteren zagen we neerwaartse spiraal van een leven wat onder autoriteit van satan
staat. Indien ik sta onder de autoriteit van God, dan geeft Hij mij als Zijn kind autoriteit
en kracht. Het is niet ík die het doe, maar Hij door mij heen omdat ik mezelf aan Hem
onderwerp (ik sta onder autoriteit van Hem!). Dat maakt mij afhankelijk en dan ook
gehoorzaam omdat ik onderdanig ben aan Hem. Ik bid naar Zijn wil, niet mijn wil moet
geschieden.
Dat brengt dan als vrucht vrede, orde (die van God!), richting (van de Geest!), een
rechtvaardig leven (van Jezus!).
Dan sta ik onder de bescherming van Hem en dat maakt mij één met mijn gezin en Zijn
gemeente. Alleen dan kan er liefde en vrede zijn.
Dat alles brengt heelheid (en genezing).
De strijd is altijd wie ik vandaag en nu wil gehoorzamen? Waar ben ik vol van? Welke
weg kies ik?
De strijd is daar waar ik keuzes moet maken tussen de dingen van U en van mezelf
(en de wereld en satan). Ik kies voor U en kom tot U om te vragen (bidden) dat U mij
Uw weg en wil toont. Dank U dat ik een nieuwe schepping ben. Ik bid dat mijn
gebeden en daden getuigen van Uw leven in mij.
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24 mei – Gebed en voorbede
“…zal U ons niet opnieuw levend maken?…” Ps.85:6
Het is een goede zaak om voorbede te doen voor ons dorp en land. Laat er een
opwekking komen! God is de God van opwekking: Hij wil opnieuw levend maken wat
dood is. Opwekking lijkt wel het thema te zijn van Genesis tot en met Openbaring. De
aarde die woest en ledig was en God bracht leven. Zonde… maar God zond Zijn Zoon
die overvloed van leven bracht en gaf. Een wereld in nood, maar er komt een nieuwe
hemel en aarde!
Het is een levend maken naar de norm van God – een leven zoals God dat heeft, met
name ook in kwaliteit (en niet alleen in lengte, eeuwig).
Bid voor opwekking en de gevolgen daarvan: bekering, maatschappelijke verandering
(invloed als zout der aarde en licht der wereld) en de bevestigende wonderen en
tekenen.
Elke opwekking door de eeuwen heen is begonnen onder christenen (de gemeente)
die een nieuwe toewijding maakten aan God Zelf (relatie) voorafgegaan of gevolgt
door een (zichtbare en tastbare) aanraking door de Heilige Geest en dit had altijd tot
gevolg in die christenen een concessie‐loze gehoorzaamheid aan Gods Woord en een
toewijding aan de leiding van de Geest betreffende de Grote Opdracht van Matt.28:18‐
20.
De Bijbel geeft in het geheel geen aanleiding om te geloven dat God opwekking alleen
maar op bepaalde tijden en/of plaatsen wil geven.
Ik doe voorbede voor mijn stad en land dat God Zijn Geest uitstort en het dode levend
maakt, het hopelijke hoop geeft en in zonde Zijn Koninkrijk brengt van vergeving,
herstel en kracht. Laat Uw Koninkrijk kome! Breng een opwekking in ons land, Heer!
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25 mei – Gebed en aanbidding
“…met Christus ben ik gekruisigd…” Gal.2:20
In aanbidding zijn op basis van het Kruis. Door Jezus’ dood leven wij. Zijn opstanding
geeft mij nieuw leven: een leven met en van God.
Het Kruis van Christus een plaats van aanbidding. Aan de voet van het Kruis kan ik
alleen maar in gebed knielen en opkijken naar Hem. Bij het Kruis wordt alles anders:
alles ziet er anders uit.
In aanbidding bij het Kruis kan ik vergeving ontvangen en anderen vergeven. In
aanbidding op basis van Jezus’ volbrachte werk heb ik overwinning over zonde en
satan. Ik aanbid Jezus omdat Hij mijn ziekten en zwakten heeft gedragen – door Zijn
striemen heb ik genezing ontvangen.
Wanneer ik Jezus aanbid aan de voet van het Kruis, ontvang ik kracht door de Geest
omdat Hij Jezus wil verheerlijken als het Lam Gods dat de zonden van de wereld
wegneemt. En als ik aanbid bij het Kruis, dan is dat een uiting van discipelschap. Ik
aanbid Degene die ik volg. Dan leidt mijn aanbidding tot een leven en daden van
aanbidding.
Jezus, U bent waardig om te ontvangen alle glorie en aanbidding op basis van het
Kruis van Golgotha. Voor U de dood en voor mij het leven. Dát leven leef ik
uitsluitend in aanbidding voor U!
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26 mei – Gebed en intimiteit
“…wie Mijn woord hoort…” Joh.5:24
Satan wil eigenlijk maar één ding en dat is dat je gelooft dat je Gods stem niet kan
verstaan of horen. Omdat hij bang is voor hen die een levende relatie met God
hebben.
Elke christen kan Gods stem verstaan. Sterker: je kan geen christen zijn als je Gods
stem niet kent, zie wat Johannes 5:24 zegt. Jezus is daar duidelijk over.
De Geest is het die in ons spreekt en God openbaart aan ons rechtstreeks. Dát is het
kenmerk van het Nieuwe Verbond: alle schapen horen de stem van de Goede Herder.
God als Vader spreekt tot jou door Zijn Woord, de Bijbel. Het zijn die versen die ons
specifiek aanspreken op een specifiek moment. We ervaren dat Zijn Woord “levend”
is. Het spreekt…
Pas op dat je de Bijbel niet leest als een traditie. Heb het verlangen en de verwachting
dat God door de bladzijden tot je spreekt.
Het gaat er niet om wat ík in de Bijbel vind om mijn mening te onderbouwen, maar
wat God tót mij spreekt door de Bijbel heen.
In mijn relatie met U, Heer, heb ik oren om te horen. Als ik bijbellees en bid luister ik
naar wat U spreken wilt tot mij.
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27 mei – Gebed en aanbidding
“…en de schapen horen Zijn stem…” Joh.10:3
We aanbidden als christenen een God die spreekt. Hier en nu. God is niet religieus – in
het Nieuwe Verbond overstijgt Hij tijd en ruimte en elk ritueel. We hoeven niet op een
specifieke plaats te zijn, op een specifieke tijd en specifieke dingen te doen om met
Hem in contact te komen voor Hij tot ons spreekt.
Het is een constante relatie. Altijd samen. Liefde ontvangen en liefde teruggeven.
Vader spreekt tot ons. Als we aanbidden (als levensstijl) heb verwachting dat God
spreekt tot jou!
Hij spreekt tot jou
1) door Zijn Woord
2) in de moment dat we in Zijn aanwezigheid zijn (de binnenkamer, in gebed en
aanbidding)
3) door en in de omstandigheden van het dagelijks leven. Het spreken van God tot ons
is niet beperkt tot de momenten dat we “christelijk” bezig zijn of met ons hoofd in de
wolken zijn. Jezus werd mens en de Vader sprak tot Hem, even zo spreekt de Vader
door de Geest tot ons nu wij als mensen op aarde (in de wereld) leven.
4) door de gaven van de Geest. In de gemeente, wanneer we christenen ontmoeten
kan God spreken via de ander tot mij.
Als aanbidder ben ik vol verwachting dat God tot mij spreekt. Ten alle tijden kan Hij
dat en onder alle omstandigheden.
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28 mei – Gebed en gezin
“…heb je vrouw lief…” Ef.5:25
Heb je vrouw lief en als vrouw wees onderdanig aan je man. Of anders gezegd heb je
vrouw lief door haar te verhogen en als vrouw heb je je man lief door hem te verhogen
(door je te vernederen).
In liefde wil de ander altijd uitnemender en hoger achten dan zichzelf.
Ook als gezin hebben we elkaar lief en verhogen we elkaar. Onder andere door voor en
met elkaar te bidden.
We dienen altijd voor ogen te houden dat de God die ik liefheb en dien, is Dezelfde die
mijn echtgenoot/echtgenote lief heeft en dient. Dat geldt ook voor mijn kinderen: zij
houden van dezelfde God als ik en zij dienen Hem óók.
Te vaak vallen we in de valkuil van arrogantie dat we denken dat wijzelf Gods stem en
roeping beter verstaan dan de ander. Of: we denken dat God mijn roept als individu.
God roept mij én mijn vrouw en kinderen. Wanneer Hij tot mij spreekt heeft Hij ook
mijn gezinsleven voor ogen.
God kan ons niet zien als puur individuen.
Bid als een partner, bid als iemand die menselijke relaties heeft en onderhoud.
Dank U, Vader dat U mij niet alleen ziet, maar ook mijn gezinsleden en familie.
Wanneer U mij aanziet en tot mij spreekt, heeft U mijn huwelijk en gezin voor ogen.
Dank U dat zij U kennen (en beter zullen leren kennen) en dat U van hen houdt en tot
hen spreekt.
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29 mei – Gebed en het onmogelijke
“…mijn tranen… zijn zij niet in Uw boek?” Ps.56:9
Het onmogelijke is waar: een eeuwig God die mij en jou door en door kent. Al onze
daden en avonturen – alles wat we beleefd hebben en door gemaakt hebben – staan
in Zijn boek.
Hij houdt de balans bij, de score – Hij is ons niet vergeten.
Hij zag wanneer je werd geboren. Hoorde je eerste gehuil en gekrijs. Zag je handjes om
de spijltjes van het ledikantje. Zag hoe je vader of moeder je vergat, sloeg, onheus
behandelde. Zag je angst in het donker en dat je op school werd gepest. Het ontging
Hem niet dat je goede cijfers op school haalde. Hij zag de momenten van schaamte. Hij
kent je momenten van eenzaamheid, teleurstelling en gevoelens van
minderwaardigheid. Hij zag je verbittering toen je beste vriend verhuisde en de
teleurstelling toen je vriendin het met je uitmaakte. Ja, hij weet dat je ten onrechte
werd ontslagen.
Je bent misschien heel veel dingen vergeten, maar Hij niet.
We hebben een Vader die alles bijhoudt. Niet om te straffen of om ons later terug te
pakken en de rekening te vereffenen, maar omdat Hij van ons houdt!
Het onmogelijke is waar: we hebben daadwerkelijk een God die Vader is – en dat is
een Vader die naar ons omziet en naar ons uitziet!
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30 mei – Gebed en voorbede
“…Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde…” Matt.28:18‐20
We bidden in de naam van Jezus en doen Gods wil in Jezus’ naam.
Jezus’ naam betekent autoriteit. Jezus gaf ons autoriteit omdat Hij autoriteit is en
heeft.
Zijn autoriteit wordt bepaald door
1) Zijn goddelijkheid
2) Zijn geboort: een geboren Koning
3) Zijn zondeloosheid
4) Zijn zalving – die van de Geest, welke nu woont ín ons!
5) wat Hij gedaan en bewerkt heeft: de dood overwonnen, de zonde tenietgedaan en
satan ontwapend.
6) Zijn erfdeel: Hij is de Koning der koningen en Heer der heren en alles van God zal
wonen ín Hem. Hij is de Eigenaar van alles.
Indien we bidden in Jezus’ naam is het niet een lose uitspraak maar het toont aan het
gezag waar de naam van Jezus voorstaat. Indien we zo bidden, dan bidden we met
geloof en verwachting dat God antwoord en Zijn doel wordt bereikt.
Jezus’ naam betekent alles voor mij. Ik mag bidden in Zijn naam en kan bidden in Zijn
naam en heb verwachting dat God Jezus’ naam verhoogt door mijn bidden en
voorbede.
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31 mei – Gebed en gemeente
“…en de Heer voegde dagelijks toe aan hen die gered waren…” Hand.2:47
De gemeente is geen organisatie of een vrije club waar je voor een bepaalde periode
lid van kan worden. De gemeente is een gemeenschap, een gezin.
Indien we als christenen samenkomen dan vormen we Gods gezin. Jezus zei dat Hij in
ons midden zou zijn indien we samen zouden komen in Zijn naam. Dat hoeven er niet
veel te zijn, slechts twee of drie.
Je kan je verschuilen in de massa, in de menigte.
Maar als we in een kleine groep samenkomen, dan missen we de persoon die er niet is
en elke aanwezige kan iets delen en geven.
Indien we niet leren om samen te komen en aandacht te hebben voor elkaar in een
kleine groep, dan weten we nooit wat “gemeenschap” is ook al komen we wekelijks in
een geweldige grote samenkomst bij elkaar.
De Heer voegde toe. Dat werd gezien, geproefd en ervaren. Hij voegde geen nummers
toe, maar mensen die gered waren aangezien ze persoonlijk geloofden in Zijn Zoon
Jezus Christus.
Indien we samenkomen, laten we tijd hebben voor elkaar, het Woord delen en bidden
voor en met elkaar.
Ik wil de samenkomsten met twee of drie niet minachten of verzuimen. Daar ben ik
op mijn plaats en kan ik daadwerkelijk op basis van relatie wat voor mijn broer en
zus in de Heer betekenen en zij voor mij.
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1 juni – Gebed en evangelisatie
“…open je ogen en kijk naar de velden…” Joh.4:35
Als je bid voor je dorp of stad kijk er naar door de ogen van God. De discipelen zagen
de oogst niet – dat lag ver in de toekomst (niet voor vandaag) – maar Jezus zei: de
oogst is rijp.
Als God naar de stad kijkt, ziet Hij de mensen die daar wonen. De steden nemen toe,
ze groeien. Elk jaar verhuizen meer mensen wereldwijd naar steden.
Paulus begreep dat steden belangrijk waren om voor te bidden met oog op de oogst.
Daarom evangeliseerde hij daar en startte hij daar gemeenten. Steden zijn plaatsen
waar mensen samenkomen: stations, markten, winkelcentra. Daar kan je het evangelie
brengen en bidden voor de mensen – want daar zijn ze!
Voor veel mensen – ook christenen – zijn steden gebieden geworden die je eigenlijk
moet vermijden. Er zijn wijken die niet veilig zijn.
Paulus dacht niet op die manier over gebieden en gelukkig zijn veel zendelingen na
hem gekomen met dezelfde mentaliteit: Zij baden voor steden als Calcutta en
Hongkong en gingen…
Vermijd de mensen in je dorp of stad niet. Verklaar de steden niet tot centra van
zonde. God houdt van steden omdat daar mensen zijn voor wie Jezus stierf. Hij geeft
om steden omdat daar mensen zijn van wie Hij houdt en die Hem nodig hebben.
Ik zal biddend naar de steden in mijn provincie en land kijken en bidden voor Gods
Koninkrijk dat het zal baanbreken met geweld. Zonde is te overwinnen. Steden zijn te
veranderen tot plaatsen van zegen.
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2 juni – Gebed en het onmogelijke
“…gedachten van heil om je een hoopvolle toekomst te geven…” Jer.29:11
Hoe vaak twijfelen we niet aan ons gebed en de verhoring daarvan. Hoe vaak zijn we
zelf niet sceptisch. Indien we bidden en God verhoord, vragen we ons soms af of het
ook gebeurd zou zijn (de gebedsverhoring) indien we niet gebeden hadden…?!
Er is een verhaal van een aartsbisschop van Dublin die werd benaderd door een man
die nogal sceptisch stond tegen godsdienst en met name tegenover gebed. Hij zei dat
al die gebedsverhoringen waar de aartsbisschop over sprak slechts toevalligheden
waren.
De bisschop zei: “misschien berusten mijn gebedsverhoringen wel op toeval, maar dat
weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hoe meer ik bid, des te meer toeval er is, zoals jij
het noemt en bid ik minder dan laat zelfs het toeval me in de steek!”
Zijn conclusie was dan ook dat je als christen vooral moet bidden. Dat God dingen
doet, is geen toeval maar Zijn respons op ons vragen en bidden.
Twijfel niet aan de Vader die naar je omziet en je gebeden hoort.
Ik laat me niet leiden door mijn twijfelachtige denken en de invloed van de wereld: Ik
houd vast aan mijn Vader God en ben in constant gebed met Hem. Hij hoort en
verhoort mij!

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
158

3 juni – Gebed en leiderschap
“…waar het gebed gebruikelijk plaats vond…” Hand.16:13
Paulus ging eerst op zoek naar een plaats van gebed. Dat was zijn eerste taak die hij
zichzelf had gegeven indien hij arriveerde op een plaats waar hij voor het eerst kwam.
Paulus begreep: geen gebed, geen gezamenlijk gebed en alles wat je gaat ondernemen
– hoe geweldig ook – loopt op niets uit.
Je kan preken en diepgaande studies geven… Je kan zieken bezoeken en
evangeliseren… Maar zonder gebed geen succes!
De lokale leider (pastor, oudste – hoe het ook genoemd wordt) dient goede geestelijke
kwaliteiten te hebben. De belangrijkste zijn niet zijn opleiding en zijn kennis, maar
veeleer
Een sterk persoonlijk gebedsleven, een verlangen naar groei in geestelijke
volwassenheid (worden als Jezus in karakter), anderen stimuleren en uitdagen en
bemoedigen om uit te stappen in het dienen van de Heer, het vertrouwen hebben van
zijn team en de gemeente en genoeg tijd om zelf aanwezig te zijn bij de belangrijkste
algemene gebedsbijeenkomsten in zijn gemeenschap.
Het valt en staat allemaal met persoonlijk en gemeenschappelijk gebed.
In mijn groei om steeds meer op Jezus te lijken, wil ik het gebed alleen en met
anderen altijd serieus nemen. Ook Jezus bad. Zo’n bidder wil ik ook worden en zijn.
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4 juni – Gebed en geloof
“…Hizkia spreidde de brief uit voor de Heer…” Jes.37:14
Iemand heeft eens gezegd dat eenvoud geen domheid hoeft te zijn. We zijn vaak onder
de indruk van spitsvondigheden en van indrukwekkende en dure titels. We krijgen een
diepgaand beleidsplan te horen en we zijn verbaasd over iemands visie en plannen.
Toch is God onder de indruk van eenvoud. Kinderlijke eenvoud.
Hizkia was de koning in Israel en zat in een moeilijke situatie wegens de vijand die
stond aan de poorten van Jeruzalem. Een officiele brief – zeg maar gerust een
dreigbrief – had hij zo juist van een afgezant van de vijand ontvangen.
Voor hem zat er één ding op. Het kinderlijke eenvoudige: Hij ging met de brief de
Tempel binnen en hield hem op voor God. Hij spreidde de brief voor God uit. God wist
allang wat er in die brief stond. Maar dit was een man van geloof die de brief aan God
liet zien. Dit was kinderlijk geloof, geen kinderachtige daad!
Hizkia was ongekunsteld in zijn relatie met God. Totaal niet gemaakt. Het was niet
onecht. Hij had een eenvoud van hart.
God kon niet anders dan hierop reageren. En dat deed Hij dan ook overduidelijk. Het
machtige leger werd verslagen door één Engel van de Heer.
Vader, ik heb een diep verlangen om te zijn als koning Hizkia. Laat mijn kinderlijk
geloof ertoe leiden dat ik alle problemen bij u breng. De rekeningen en de pijnlijke en
boze brieven spreid ik uit voor U. Omdat ik U vertrouw zie ik uit naar wat U gaat
doen. Dank U voor uw goedheid en daadkracht!
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5 juni – Gebed en geloof
“…hoe lang moet ik roepen…?” Hab.1:2
Habakkuk was de man die riep en er was geen antwoord of het antwoord kwam en het
was niet wat hij verwachtte: het werd eerder erger dan beter. In plaats van corrupte
leiders in Israel, kwam de vijand van Israel, de Chaldeeën, en kondigde God aan dat het
‘even’ erger zou worden.
Vandaar, denk ik, dat juist in het geschrift van Habakkuk die geweldige openbaring
staat die wel allemaal kennen als citaat in het Nieuwe Testament: de rechtvaardige zal
uit geloof leven. Zie Hab.2:4.
Deze uitspraak – dat de rechtvaardige uit geloof zal leven – is niet gedaan in
succesvolle tijden, bijv. de zogenaamde “Gouden Eeuw” onder Salomo.
Nee, Habakkuk deed deze uitspraak door de Heilige Geest in een tijd van
huiveringswekkende hongersnood van de afwezigheid van het spreken van God.
Ja, het is dat in deze tragiek de openbaring komt: de rechtvaardige zal uit geloof leven.
Een geloof – een vertrouwen op basis van persoonlijke relatie – dat God er tóch is. En
dat Hij wel degelijk alles ziet en weet… Geloof als een vertrouwen in de God die niet
opgeeft en die óns niet opgeeft en die onze zaak of omstandigheden niet opgeeft.
Het is niet een geloof van “alles komt goed, zullen we maar hopen”…
Nee, het is een geloof dat verankerd is in God Zelf! Een geloven dat ons zelf met God
verbindt en één maakt: We maken dit probleem en deze crisis mét God mee én: Hij
maakt het met ons mee.
Hij is geen mooi‐weer‐God, die alleen mee wil doen als alles oké is!
Daarom dat Habakkuk ook deze beslissing nemen kan: Ondanks de crisis zal ik juichen
in mijn God!
Mijn Vader is God in alle omstandigheden. Hij is er altijd bij. Daarom zal ik juichen en
me verheugen in Hem!
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6 juni – Gebed en geloof
“…de rechtvaardige zal door zijn geloof leven…” Hab.2:4
Als we bidden, bidden we naar ons geloof. Anders heeft het eigenlijk geen zin. Alleen
het gelovige gebed heeft effect (vgl. Jak.5:16). Ook bidden we zonder ophouden – alsof
eigenlijk ons leven ons gebed is en ons leven afhangt van het gebed (vgl. 1Thess.5:17).
Dat geeft te denken!
Wat betekent deze uitspraak van Habakkuk vanuit het Hebreeuws?
Het is te begrijpen als: De rechtvaardige – hij die rechtop staat met God, dat wil zeggen
zonder schaamte en schuld – leeft vanuit zijn geloof, zijn vertrouwen (in God). Of: door
geloof zal de rechtvaaridge in leven blijven. Anders gezegd: Door geloof – door zíjn
geloven – blijft de rechtvaardige door‐leven. Tijdens crisis bijvoorbeeld. Dat is het
tegenovergestelde van “opgeven”!
Want de crisis – ook in Habakkuks dagen – was ‘slechts’ een grot en niet een
eindstatio!
Je moet er door‐heen‐gaan…
Dit is alleen mogelijk als je níet opgeeft en níet tot stilstand komt!!
Dus door geloof zal de rechtvaardige door‐leven en in leven blijven en blijven voort‐
gaan!
Met ons gebed als rechtvaardige is dat precies hetzelfde!
Als rechtvaardige door Christus, zal ik blijven leven en door‐leven door mijn geloof in
Hem! Ik geef niet op omdat ophouden en stoppen geen optie is. Ik bid zonder
ophouden (1Thess.5:17).
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7 juni – Gebed en het onmogelijke
“…toch zal ik van vreugde in de Heer opspringen…” Hab.3:18
Ja, die Habakkuk! Die gaf het levensechte voorbeeld van de rechtvaardige die uit
gelooft (door‐)leeft; Ondanks dat de vijgeboom niet bloeit, etc. kan en zal ik juichen en
loven in de Heer…!
Dat is niet onnozel en dwaas positief zijn. Het is niet het hebben van een super‐
positieve, onrealistische wereld‐ en levensvisie. Alsof geloof voor kinderen, dwazen en
oude seniele mensen is in de trant van “opium voor het volk” volgens Karl Marx.
Nee, het is een kracht omdat de bron God Zelf is – God geeft het geloof, op basis van
openbaring: Geloof als een gave welke niet van jezelf is (Ef.2:8) en geloof als een
kracht van God (Rom.1:16‐17 incl. het citaat van Habakkuk!).
Het is een zeker weten (geloof) dat God er is, én dat Hij hoort, én dat Hij bij machte is,
én dat Hij Zijn belofte houdt – ook al laat de vervulling op zich wachten én gaat het niet
op mijn manier en mijn tijd.
Vanuit dat geloof roep ik met Habakkuk!
Dit is geen paniekerig geschreeuw en geroep in de ruimte, maar een roepen tot
Degene die ons gemaakt, gered en liefheeft!
Deze dag spring ik van vreugde op – alles wat ik doe en zeg en bid is gebaseerd op de
trouw van mijn Vader God. Dáárom kan ik juichen!

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
163

8 juni – Gebed en intimiteit
“…toch zal ik van vreugde in de Heer opspringen…” Hab.3:18
Habakkuk kende de zegen van lofprijs omdat hij Zijn God kende. In Christus hebben wij
als Gods kinderen door het nieuwe verbond in Jezus’ bloed een grotere zegen dan die
Habakkuk beleefde en uitleefde:
Denk bijvoorbeeld aan het feit dat
 God niet alleen onze Heer is maar boven al onze Vader
 Jezus onze Hogepriester is en de Beginner en Voleindiger van ons geloof
(Hebr.12:2)
 Ons geloven gebaseerd is op de wedergeboorte door de Geest
Dit is meer dan het geloof in oud‐testamentische betekenis, meer dan een
overtuiging. Wij weten wat we geloven en we kennen de God met wie we
relatie hebben (vgl. Joh.4:22). Ons geloof is niet slechts op basis van de
woorden van God maar op basis van een innerlijk getuigenis van de Geest
met onze geest (Rom.8:16).
 We inzicht hebben in de strijd in de hemelse gewesten, Ef.6:18.
Habakkuk had dit inzicht niet. Hij dacht dat het zwijgen van God en het onheil
van God zelf kwam. Wij begrijpen dat er een strijd gaande is en dat er een
vijand is die het plan van God frustreert en tegenwerkt. Daarom dat het
zwijgen van God voor ons des te meer een reden is te strijden en voorbede te
blijven doen!
 Wij hebben de belofte dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus
(Rom.8:35, 38‐39).
Wat de omstandigheden ook zijn, mijn Vader is altijd vóór mij en niets kan mij
scheiden van Zijn liefde. Daarom zal ik altijd juichen in mijn God.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
164

9 juni – Gebed en geestelijke strijd
“…wees sterk in de Here…” Ef.6:10
Indien we zijn geroepen tot de strijd door de Heer, dan is het Zijn strijd en dan ook Zijn
overwinning.
Welke stappen dienen we te zetten tot overwinning in gebed en voorbede?
De volgende zijn basic:
1) doe het met lofprijs
God troont op de lofzangen van Zijn volk, Ps.22:3. En de lofoffers zijn als een zwaard,
Ps.149:5‐6
2) verken het terrein
Waar willen we voor bidden en waar dienen we in gebed te strijden?
Abraham moest het land doorgaan, Gen.13:17, en de strijders werden uitgezonden om
het Beloofde Land te bespieden, Num.3:2.
3) ontmasker geestelijke bolwerken
Daniël leerde dat de strijd niet tegen vlees en bloed was, maar dat er machten zijn in
de lucht die opstaan tegen God en Zijn Koninkrijk, Dan.10:1‐13
We dienen de sterke te binden voor er overwinning is, zegt Jezus in Marc.3:27.
4) hanteer het Woord van God
Het is als een vuur en een hamer, Jer.23:29, en Hebr.4:12 noemt het Woord een
zwaard.
5) roep de hulp van engelen in – vraag God Zijn engelen uit te zenden
De Bijbel geeft menig voorbeeld van engelen die de kinderen Gods te hulp komen,
Ps.35:4‐5.
God zal Zijn engelen gebieden om ons te behoeden op onze wegen – ook de wegen
van de strijd in gebed, Ps.91:11.
Ik strijd de strijd van de Heer en niet mijn eigen strijd, daarom zal ik die strijd voeren
volgens de aanwijzingen van Jezus Christus en ik zal strijden in gebed in Zijn naam.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
165

10 juni – Gebed en leiderschap
“…en dank altijd…” Ef.5:20
Als leiders kunnen we altijd dankbaar zijn hoe groot onze verantwoordelijkheid ook is,
want we hebben de kleinste last: Jezus heeft namelijk de grootste last op Zich
genomen: Hij stierf voor de zonden van de wereld, Hij bouwt Zijn Gemeente, Hij
verandert harten, Hij geeft de Heilige Geest, Hij maakt ons één, Hij bidt voor ons en
zegent ons. Hij is de Koning en Hij heeft de dood en hel en satan overwonnen. Hij is de
Alpha en Omega. Hij houdt alles in stand door het woord van Zijn kracht (Hebr.1:3). Hij
komt terug om te oordelen de levenden en de doden.
Kortom: wij doen in vergelijking met Hem niet veel en onze verantwoordelijkheid en
last niet zó zwaar…
Ik dank U in alle omstandigheden omdat U het bent die alles uitwerkt en draagt. Ik
kan alles aan omdat U mij ondersteunt. Dank U, Jezus!
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11 juni – Gebed en geestelijke strijd
“…om uit te rukken… om te bouwen…” Jer.1:10
Gebed is het beslissende wapen in elke geestelijke strijd.
Gebed is het allesoverwinnende, onomstotelijke wapen van het leger van God.
Er zijn minstens zeven specifieke kenmerken van agressieve oorlogsvoorbede te
noemen:
1. Gebed op strategisch niveau is gezaghebbend
Jer.1:10 om uit te rukken, af te breken, te verdelgen, te verwoesten, te bouwen en te
planten
2. Gebed op strategisch niveau is strijdlustig
Rom.15:30 strijd in gebeden tot God voor mij
3. Gebed op strategisch niveau is intens
Jak.5:16 het rechtvaardige gebed
Hebr.4:12 krachtig en scherp
4. Gebed op strategisch niveau is confrontered
Marc.11:22‐23 werp je in zee
Matt.11:12 breekt baan met geweld… geweldenaars
5. Gebed op strategisch niveau is doelgericht
Matt.21:22 “al wat je in gebed gelovig vragen zult…”
“Al” = doelgericht, niet vaag, maar specifiek!
6. Gebed op strategisch niveau is scheppend
Jer.1:10 om te bouwen en te planten
Hebr.11:1 om dingen in realiteit te brengen en te verwezenlijken.
Geloof is geen fantasie en dromerij
7. Gebed op strategisch niveau is beslist
Beslist = resoluut, vastbesloten, onmiskenbaar en onbetwistbaar
Rom.16:20 satan onder je voet vertreden
Heilige Geest onderwijs mij en train mij om een goede strijder te zijn in voorbede wat
zijn uitwerking niet zal missen voor de glorie van Jezus en Zijn Koninkrijk
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12 juni – Gebed en gemeente
“…dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst…” Matt.9:37‐38
Iemand zei dat mensen onze verzoeken van de hand kunnen wijzen. Ze kunnen onze
boodschap verwerpen en zich verzetten tegen onze argumenten. Ja, ze kunnen ons
zelfs verachten. Maar… tegenover onze gebeden staan ze machteloos!
Het gebed van de christen en de gemeente (het eenparig gebed) vormt altijd het
begin‐ of het eindpunt van een beweging. Alles wat van God komt begon met een
gebed. Elke tegenstand van de wereld en satan tegen het Koninkrijk van God komt te
einde door gebed.
Daar waar de gemeente van Christus aan invloed wint en de verdorvenheid van de
wereld afneemt, daar heeft iemand, ergens, gebeden!
De man of vrouw die christenen (de gemeente) weet aan te zetten en aan te sporen
tot gebed, zal de grootste bijdrage leveren voor het heil van God op aarde, voor de
verspreiding van het Evangelie en het behoud van mensen.
Ik neem me voor om nooit te min te denken over gebed en neem me voor om elke
gelegenheid aan te grijpen om met andere christenen te bidden.

13 juni – Gebed en intimiteit
“…wees ijverig om die rust in te gaan…” Hebr.4:11
We zijn als mensen veelal opgevoed en groot gebracht in een klimaat waar alles
draaide om werken en doen.
Je bent wat je doet.
Doen is bepalend voor onze persoonlijkheid, dat zegt de wereld en vaak onze
theologie.
IJverig zijn en doelen bereiken. Hard werken. Dát siert de mens.
Ik predik geen luiheid, maar we dienen ons wel af te vragen of het Bijbels is en of God
als Vader dit van ons vraagt. Hoe kijkt Hij naar ons?
Nou, hetzelfde zoals Hij naar Zichzelf kijkt: wie Hij is, in de eerste plaats en niet naar
wat Hij doet.
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God definieert ons op wie we zijn. Dat bepaalt dan wat we doen. En niet andersom:
wat we doen bepaalt niet wie we zijn…! Nee, het gaat er om wie we zijn in de eerste
plaats!
Daarom dat de schrijver van de Hebreeën‐brief oproept om de rust in te gaan van God.
Niet het zwoegen en werken maar in de rust van God zijn nu we weer hersteld zijn in
relatie met Hem door Christus’ volbrachte werk.
Adam en Eva werden aan het einde van de zesde dag geschapen – d.w.z de avond. De
eerst échte dag die zij met God doormaakte was de dag waarop God rustte!
Stel je voor! Hun leven begon met rust en vanuit die rust met God dingen ze doen (de
hof bewerken en onderhouden). Het is dus geen oproep tot luiheid en laksheid maar
een oproep om met God de dingen te doen en te werken vanuit de rust van Hem.
Daarom dat de Joodse (en Bijbelse) dag begin op de avond, zie ook Ps.55:18 “’s avonds
en ’s morgens en ’s middags…” Dit is geen verkeerde volgorde maar de orde van de
Bijbelse dag.
We rusten niet – zoals de wereld – van ons zwoegen van de dag, maar we rusten naar
het werk van de dag toe…!
De dag begint met rust.
Rust van God en Zijn vrede dient een kenmerk van ons leven als Zijn kinderen te zijn.
Ik streef ernaar om de rust van God in te gaan. Wie ik ben bepaalt wat ik doe en laat
– en niet andersom. Als ik begin met God en in Zijn rust ben, kan ik de nieuwe dag
zien vanuit Zijn gezichtspunt en weten wie Hij in mij is en wat Hij vandaag van me
vraagt om met Hem te doen. Ik werk niet voor God maar met Hem!
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14 juni – Gebed en geloof
“…want Ik ga naar mijn Vader…” Joh.14:12‐14
Jezus zei dat we Hem alles kunnen vragen om de dingen te doen die Hij deed (en zelfs
grotere werken!), omdat Hij naar de Vader zou gaan. Hij is nu de verrezen Heer en de
verheven Koning die alle macht heeft in hemel en aarde. Hij heeft Zijn Gemeente
bekleed met de kracht van de Geest en de opdracht gegeven om uit te gaan om alle
volkeren te maken tot Zijn discipelen – niet het aanleren van een programma maar het
bijbrengen de intimiteit (fellowship) met God de Vader, gehoorzaamheid aan het
Woord en de leiding van de Heilige Geest ervaren en uitleven.
God de Vader heeft een onderpand in de hemel voor alles wat de Gemeente op aarde
nodig heeft en nodig zal hebben. Dit is slechts voor het uitvoeren van het plan van God
ín Christus voor de wereld door de Gemeente. Nooit voor eigen gewin of eer.
De Gemeente (en dus christenen) heeft het recht om te wandelen in het uiterste van
het geloof, haar geloof. Dat wil zeggen dat we dienen te doen wat God voor ons
mogelijk houdt – het wandelen in de wegen en werken die Hij van te voren voor ons
bereid heeft (Ef.2:10). Die werken zijn geen middelmatige zaken maar daden en
werken van geloof. Zaken die we alleen kunnen doen met Hem en door de Geest en in
geloof.
We zijn geroepen om te wandelen in geloof van Christus (Gal.2:2), niet de mate van
ons menselijk verstand!
Er zijn geen beperkingen indien ons geloof onbeperkt is.
De enige beperking is het ongeloof van de mens en de twijfel over God of Hij nog kan
en wil doen die dingen die Hij deed door de Geest in de bediening van Jezus Christus.
Ik als christen en wij als gemeente staan onder de autoriteit van Jezus Christus om te
doen de dingen die Hij deed – en zelfs grotere werken. Wij staan in de plaats van
Christus en Hij heeft ons gezag geven om van de Vader de dingen te vragen die nodig
zijn om Zijn Koninkrijk te bouwen. Daarom zal ik in alle vrijmoedigheid in Jezus’ naam
bidden.
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15 juni – Gebed en het onmogelijke
“…vragen in Mijn naam…” Joh.14:12‐14
Alle macht die in de naam van Jezus is, behoort ons toe als kinderen van God.
Er zijn geen beperkingen aan God en daarom mogen we niet en moeten we niet
beperkingen stellen aan de naam van Jezus en aan de dingen die we kunnen
ontvangen in en door Zijn naam.
Als discipelen van Jezus Christus hebben we het recht om Jezus’ naam te gebruiken
1. in onze gebeden en vragen
2. tegen onze geestelijke vijanden – Gods vijanden!
3. in ons dagelijks leven – ons doen en laten
4. in onze aanbidding
We dienen steeds voor ogen te houden dat we christenen zijn niet voor onszelf maar
voor Hem en Zijn Koninkrijk! We dragen Jezus’ naam om Hem te vertegenwoordigen
en God de Vader, waar we ook zijn en wat we ook doen.
Daarom heeft Jezus zijn naam aan mij en ons verbonden om te bidden, te dienen en
te overwinnen in de geestelijke strijd in deze wereld. Ik zal Zijn naam dragen met
eerbied en ontzag en gehoorzaamheid.
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16 juni – Gebed en aanbidding
“…vragen in Mijn naam…” Joh.14:12‐14
Jezus’ naam betekent veel voor de Vader, voor de geestelijke wereld (engelen, Satan
en demonen) en voor de Gemeente.
De Vader zal altijd de naam van Jezus eerbiedigen, want het betekent voor Hem
1. dat verlossing een werkelijkheid is en dat de wereld is losgemaakt van de eeuwige
heerschappij van de duivel en de hel.
2. dat Zijn plan dat de wereld weer hernieuwd wordt en dat er een nieuwe hemel en
aarde zal komen werkelijkheid zal worden. Jezus’ naam is de garantie voor het slagen
van Zijn plan.
3. dat wie bidt tot Hem in Jezus’ naam en in die naam tot Hem komt, aanspraak maakt
op het volbrachte werk van verzoening door Christus.
4. dat Jezus, Zijn Zoon, erkent wordt als Verlosser en Heer door degene die die naam
gebruikt. Hij zal krachtig bijstaan wie aan Zijn kant staat en met en voor Hem leeft.
5. dat Hij vele kinderen heeft die bij Hem willen horen en tot Zijn huisgezin willen
behoren!
Ik zal met eerbied en ontzag de naam van Jezus gebruiken in gebed en mijn leven. Ik
zal door de naam van Christus eer brengen aan de Vader.
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17 juni – Gebed en geestelijke strijd
“…vragen in Mijn naam…” Joh.14:12‐14
Jezus’ naam betekent veel voor de Vader, voor de geestelijke wereld (engelen, Satan
en demonen) en voor de Gemeente.
Indien we bidden en werken in de naam van Jezus Christus, dan heeft zijn uitwerking in
de geestelijke wereld niet.
Want de naam van Jezus betekent voor Satan en demonische machten
1. dat zij verslagen zijn, vernedert zijn en verbannen zijn of worden tot de diepste hel.
2. dat zij verslagen zijn en geen gezag meer hebben tegenover een kind van God die de
naam van Jezus gebruikt – en zij dienen los te laten diegene die zij binden en
vasthouden en belemmeren.
3. dat zij zullen vluchten als zij in de naam van Jezus worden weerstaan en bestraft.
Halleluja! voor de naam van Jezus welke elke keer als ik die naam noem en uitroep
de geestelijke vijand wordt herinnerd aan Jezus’ overwinning op het Kruis en ik
duidelijk maak dat ik bij Jezus hoor en mijn leven Hem toebehoort. Ik heb deel aan de
overwinning van Golgotha in Jezus’ naam!
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18 juni – Gebed en de gemeente
“…vragen in Mijn naam…” Joh.14:12‐14
Jezus’ naam betekent veel voor de Vader, voor de geestelijke wereld (engelen, Satan
en demonen) en voor de Gemeente.
De Gemeente bestaat bij gratie van Jezus en Zijn Naam! Zonder Jezus was en is de
gemeente er niet. Zij heeft geen bestaansrecht zonder Hem!
Voor de gemeente – de christenen tezamen en wanneer zij samenkomen in een dienst
– is de naam van Jezus dat wat hen één maakt. De naam van Jezus is wat hen
samenbindt in leven en dienstbaarheid naar elkaar en de wereld.
De naam van Jezus staat voor de gemeente voor alles wat zij nodig heeft in dit leven en
wat zij bereiken wil in bediening en kracht.
De naam van Jezus staat voor relatie, vertrouwen en daadkracht.
De naam van Jezus geeft autoriteit en ruimte om te bidden en met God te spreken. Het
geeft gezag om uit te reiken naar het verlorene. Het geeft macht over ziekte en
gebondenheid. Het geeft kracht wanneer we krachteloos zijn, het geeft hoop wanneer
we wanhopen. Het geeft richting wanneer we het niet weten.
Niets is onmogelijk voor de gemeente, het Lichaam van Christus, wanneer zij bidt,
wandelt en handelt in Jezus’ naam.
In de gemeente zie ik de aanwezigheid van Jezus Christus. Daar waar wij
samenkomen in Zijn naam, is Hij aanwezig. Hij is aanwezig om te zegenen en om ons
als gemeente tot zegen te laten zijn tot de glorie van Zijn naam.
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19 juni – Gebed en leiderschap
“….volharden in het gebed…” Hand.6:4
Yongi Cho heeft eens gezegd: westerse christenen hebben hun geld, ze zingen
liederen, bouwen kerken en prediken, maar zij bidden niet.
John Wesley moet eens gezegd hebben, dat God niets doet tenzij als antwoord op een
gelovig gebed.
Jack Hayford zei eens: “Gebed is essentieel in onze partnerschap als verloste kinderen
van God die met Hem samenwerken in de realisatie van Zijn verlossende doel voor de
wereld.
Het principe van gebed is klaarblijkelijk absoluut essentieel als het gaat om het doel
van God in verlossing voor de mensheid en wereld te bereiken en te bewerken.
Biddende leiders en biddende gemeenten zijn een teken van geestelijk leven en
geestelijk voorspoed.
Een beweging van God blijft alleen standhouden zoals er gebeden wordt.
We kunnen het verlangen hebben en bezig zijn om geweldige gemeenten te bouwen
en bedieningen te starten maar het zal alleen effectief zijn en vrucht brengen in de
maatschappij indien het gefundeerd is op gebed.
Het begint allemaal met biddende leiders!
Zijn we te druk met de bediening zodat we geen tijd of nauwelijks tijd hebben voor
gebed?!
Door gebed staan we in connectie met God en kunnen we onderscheiden waarop het
aankomt. Gebed is de enige manier om een trage gemeente te veranderen in een
ijverige, vurige gemeente.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
175

20 juni – Gebed en gemeente
“….eendrachtelijk verhieven zij hun stem tot God…” Hand.4:24
Gebed is een kenmerk van de christen die toegewijd is aan God de Vader. Het is tevens
een kenmerk van een levende gemeente. We dienen te bidden alleen in de
binnenkamer, maar ook gezamelijk wanneer we tezamen komen als christenen.
Het éen kan niet zonder het ander.
Het is niet “eerlijk “ wanneer we geen tijd hebben voor God, dan alleen in de
samenkomst op zondag. Het is niet compleet wanneer we alleen een relatie hebben
met God en niet met andere christenen.
Gezamelijk gebed is wanneer de heiligen in één accoord – als en zuivere samenklank –
hun stem verheffen tot God. Eenparig gebed vermag veel.
Daarin ligt onze geestelijke autoriteit – we binden en maken los in de geestelijke
gewesten.
Gezamelijk gebed is altijd luid. Het kan door elkaar heen – bidden voor hetzelfde doel.
Het kan door één bidder uitgesproken worden, terwijl de overigen het bevestigen met
hun “amen”!
Hoe dan ook, het kan niet in stilte, want dan weten we niet waarvoor de ander bid.
In de samenkomst zal ik mijn stem verheven en beamen wat anderen bidden. Ik zal
niet zwijgen maar juichen en danken en bidden.
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21 juni – Gebed en evangelisatie
“...wil dat niemand verloren gaat…” 2Petr.3:9
Charles Finney heeft gezegd dat er geen opwekking kan zijn als de heer “Amen” en de
heer “Natte ogen” niet gevonden worden in de menigte van bidders.
Indien jij bidt voor het verlorene wat gaat er dan door je heen? Ben je vol
verwachting? Bid je omdat het hoort en goed is? Bid je met twijfel en
onverschilligheid? Is je gebed een passieloos gebeuren?
Kan je “amen” zeggen op het gebed voor de evangelisatie en het zendingsveld – of
gaat het langs je heen, omdat je vol bent van andere dingen?
Jezus huilde om Jeruzalem – heb jij tranen voor het verlorene? God de Vader wel. Zoek
Hem om zijn hart te horen voor hen die Jezus nog niet kennen.
Vader ik zoek U omdat ik wil dat mijn hart en de Uwe in overeenstemming zijn, zodat
ik verlang naar bekeerlingen zoals U dat doet. Laat het verlorene mij nooit koud
laten!
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22 juni – Gebed en het onmogelijke
“…bidden en niet opgeven…” Luc.18:1‐8
Jezus vond het belangrijk – en dat vindt Hij nog – dat Zijn volgelingen en de gelovigen
biddende mensen zijn.
Hij vertelde het met een verhaal, Hij onderwees over gebed en Hij Zelf gaf het
voorbeeld: Hij bad… En we hebben de opdracht om te doen wat Hij deed. Dat is dus
ook bidden zoals Hij bad.
Je kan veel dingen nalaten, maar bidden niet en nooit!
Opdat ze zouden bidden en niet opgeven. In het Grieks betekent het ook dat we geest‐
loos worden, of passieloos. De moed verliezen houdt ook in dat we moe worden, moe
worden van het bidden en dan maar opgeven of uitstellen.
We kunnen onszelf, onze broers en zussen in het geloof en de wereld niet veroorloven
dat we stoppen met bidden, omdat we het niet meer zien zitten, het antwoord te lang
op zich laat wachten en dat we er te moe voor zijn.
Het grootste teken van verslagenheid is een niet biddende gemeente.
We kunnen prediken, evangeliseren, de armen voeden. Allemaal belangrijk, maar
indien we het gebed missen of uitstellen, dan is het gedoemd te mislukken.
Het verhaal van Jezus was over een arme weduwe die niemand anders had dan haar
eigen daadkracht en doorzettingsvermogen. Daarom gaf ze niet op, ook al moest ze
steeds ‘zaken’ doen met ene onrechtvaardige, onmenselijke rechter.
Ze bleef komen.
De rechter was onder de indruk en werd moe van haar – in plaats van zij van hem!
De Vader luistert des te meer naar ons – Zijn kinderen. Maar we zijn vaak niet als de
weduwe uit het verhaal van Jezus: we geven op ook al hebben we een goede God en
Vader.
Ik begrijp dat gebed van levensbelang is voor mijn geestelijk leven en dat van de
gemeente. Ik zal niet laks zijn of vermoeid worden met als gevolg dat ik niet bid. Ik
zal blijven bidden en God blijven zoeken. Hij hoort en verhoort mij.
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23 juni – Gebed en voorbede
“…bidden en niet opgeven…” Luc.18:1‐8
Jezus vertelde deze gelijkenis om te illustreren
1. dat God de Vader niet zo slecht of traag is als de onrechtvaardige rechter
We hebben een goede Vader die alleen goede gaven geeft.
God is niet onmenselijk en haatdragend en Hij heeft geen last van slechte buien.
2. dat we moet bidden en vragen en niet opgeven
Bidden is een kenmerk van christen zijn en wie een volgeling van Jezus is, die bid.
Bidden als levensstijl, zeg maar.
3. dat het Gods goedheid is, waarom we niet opgeven of moe worden
Niet de grote van het probleem of de nood is de reden (motivatie) dat we Vader God
zoeken, maar we zoeken Hem om wie Hij is: Hij is goed, dát is de reden om Hem te
vragen.
Hij is tevens bereidwillig. Ik wil het, zegt Hij.
Hij wil doen wat Hij heeft beloofd en Hij wil dat Zijn Woord waarheid en bevestigd
wordt!
4. dat stoppen met God zoeken en vragen, voor ons geen optie mag zijn.
We bidden vandaag niet nog één keer. Nee, we hebben geen overweging om te
stoppen. Stoppen is geen optie. Dat idee mag en kan gewoonweg niet in ons opkomen.

5. dat het blijven vragen geen teken is van ongeloof, maar wegens ons geloof blijven
we vragen!
We blijven de hemel bestormen, we blijven komen tot de Troon der Genade, omdat
we geloof hebben dat God de Vader hoort en ziet en handelt.
We komen met geloof, niet op basis van de crisis. In geloof komen we niet in paniek.
We komen met dankbaarheid niet met eisen.
Dank U Vader dat U niet bent als de onrechtvaardige rechter uit het verhaal van
Jezus. U kijkt naar mij uit om gemeenschap met mij te hebben. Ik zal niet nalaten om
U te zoeken in gebed.
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24 juni – Gebed en aanbidding
“…Onze Vader…” Matt.6:9
We hebben als christenen drie goede redenen om te bidden:
1. Het leven en de problemen en vragen die erbij komen kijken – en ons soms terecht
als mens overvallen – zijn te groot voor ons.
We kunnen het niet zelf aan. We hebben ons eigen leven niet in de hand. Niemand
heeft zeggenschap over zijn gezondheid, zijn relaties, zelfs niet zijn kinderen en zijn
bezit.
We hebben God nodig die ons helpt en wijsheid geeft. En Die soms vaak gewoon de
dingen voor ons moet doen, want wij missen de wijsheid, de kracht en het inzicht.
Maar Hij niet!
2. We hebben een goede God en niet een slechte rechter waarmee we zaken doen
(Luc.18:1‐8)
We hoeven niet te reserveren, geen afspraak te maken en niet in de rij te staan voor
het loket. God is goed en als Vader wil Hij ons dagelijks ontvangen. Hij is nooit te moe,
slaapt niet en is niet te ver weg.
Hij heeft altijd tijd voor ons. Er bestaat geen kwade God!
3. God is niet slechts “God”, maar bovenal onze Vader
God, dat is Hij van iedereen en alles. Ook wie niet in God gelooft, maakt Hem niet
kleiner als God dan Hij is.
Maar een Vader is Hij alleen van hen die Zijn kinderen zijn.
Indien jij en ik in Jezus geloven en wederom geboren zijn, dan zijn we Zijn kinderen. Als
goede Vader kent Hij ons en leidt Hij ons.
Indien we bidden “Onze Vader…” en we realiseren dat dit de waarheid is – Vader is
geen naam! Maar Hij is het op basis van relatie – dan vervagen veel problemen al…
Dan wordt alles gezien in de juiste verhouding.
Dat U mijn Vader bent, maakt het grote verschil. Ik ben nooit eenzaam en ben nooit
zonder Bron en nooit zonder Oplossing, want dat alles bent U en U voorziet wat
nodig is. U bent mijn goede God en liefdevolle Vader!
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25 juni – Gebed en voorbede
“…gun Hem geen rust…” Jes.62:6‐7
Gebed en geloof gaan hand in hand: we geloven in God en we zoeken Hem. We zoeken
Hem en Hij laat Zich vinden. Hij laat Zich vinden en heeft fellowship met ons en in die
intimiterit spreekt Hij met en tot ons.
Dat maakt gebed als het ware verslavend: Indien we Hem kennen willen we Hem beter
leren kennen en zo gaan we van geloof tot geloof. Indien we ervaren dat God spreekt,
willen we meer van Hem horen.
God wil niet met rust gelaten worden. Zijn deur is nooit op slot en de luiken van Zijn
woning zijn nooit dicht. Er staat nooit op zijn deur: “niet storen”. Zijn telefoon is nooit
bezet.
Jesaja begreep dit, want God is een God van het Verbond en wil daarmee lastig
gevallen worden. Hij wil namelijk doen wat Hij belooft. Hij is niet als een mens die
onder beloften uit wil komen of zich verontschuldigt.
Als de Schepper van hemel en aarde, heeft Hij de drukste baan. Maar toch heeft Hij
voor Zijn kinderen altijd tijd!
Wees niet stil maar zoek Hem en spreek met Hem!
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26 juni – Gebed en evangelisatie
“…dat U de hemel zou scheuren…” Jes.64:1‐5a
Jesaja had één verlangen en dat was dat God weer uit de hemel zou neerdalen.
Hij kende de verhalen van de Sinai, dat God neerdaalde op de berg en tot het volk
sprak. Dat had een geweldig effect. Nu leek het alsof God Zich verborgen had. Hij wilde
daarom één ding: dat God Zichzelf weer zou tonen.
Habakkuk had een zelfde soort verlangen: dat God weer opnieuw de dingen zou doen
– de geweldige werken – die Hij voorheen had gedaan. We kennen de verhalen en Uw
grootheid, maar doe ze opnieuw in onze dagen, in onze generatie. (Hab.3:2)
Wij kennen daarbij de uitstorting van de Geest over de gemeente, de christenen, in
Handelingen en wat de gevolgen waren. De wonderen en tekenen, de grote
vrijmoedigheid om het Evangelie te verkondigen en de menigte die tot geloof kwam.
Net als Jesaja en Habakkuk mogen we vrijmoedig bidden dat de Bijbel weer gaat leven.
Dat het meer is dan een boek met verhalen over wat God deed. Dat we bidden dat de
hemel openscheurt en God nederdaalt op aarde. Dat Hij weer de wonderen doet, zoals
voorheen. Dat hier en nu de Geest wordt uitgestort en hier en nu in grote
vrijmoedigheid en geloof het Evangelie door de christenen wordt uitgeleefd en
uitgedeeld.
Ik zie uit naar Uw Woord dat U dat bevestigt door wonderen en tekenen. U bent niet
verandert en ook de wereld niet: We hebben U nodig. Het is noodzaak dat U ons
geeft de kracht die de vroege gemeente had. Het is nu nodig dat U opwekking brengt
en de machtige dingen doet die U altijd al hebt gedaan door alle generaties heen!
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27 juni – Gebed en Gemeente
“…opdat zij allen één zijn…” Joh.17:20‐21
De eenheid waar Jezus voor bad was denk ik niet een organisatorische eenheid. De
kerkgeschiedenis leert mij dat eenheid niet een kwestie is van een theologisch eens‐
met‐elkaar‐zijn.
Eenheid zoals we zien in de vroege gemeente is een eenheid op basis van relatie met
elkaar en God de Vader. Het is ook een eenheid die komt van de Geest: Hij maakt ons
één. Een geestelijke eenheid.
Het omarmen van de waarheid in eenheid is een omarmen van de Waarheid die Jezus
Christus is.
Daar waar de Geest een eenheid bewerkt en de gemeente gaat groeien en de vrucht in
de maatschappij wordt gezien – de gemeente effectief in het doen wat Jezus deed –
wordt vaak later door christenen georganiseerd. Uit goede bedoeling: een verlangen
om de gemeente effectief te laten functioneren. Het heeft naar mijn idee nooit
succesvol uitgewerkt: Eenheid waar Jezus voor bad is op basis van organisme en niet
organisatie.
Organisatie wordt vaak en systeem en systemen zijn dodelijk omdat ze geen leven in
zich hebben.
Jezus als het Leven ín ons door de Geest bewerkt eenheid op lokaal niveau: we reiken
uit naar elkaar omdat we elkaar willen opbouwen en we weten dat we elkaar nodig
hebben. Eenheid in verscheidenheid en elkaar aanvullen: elkaar tot een hand en voet
zijn.
Ik zal met de hulp van de Heilige Geest eenheid bevorderen door er voor de ander te
zijn en in liefde te dienen. Niet als discipline of organisatie maar op basis van relatie.
Ik heb lief omdat Hij mij lief heeft.
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28 juni – Gebed en de gemeente
“…en grotere werken dan Hij deed…” Joh.14:12‐14
We hebben als christenen (gemeente) een gezag van autoriteit gekregen om de dingen
te doen die Jezus ons gebood.
Hij zei: Ga en maak alle volkeren tot Mijn discipelen (Matt.28:18‐20).
Hij zei: Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden (Luc.19:10).
Hij zei ook: Gelijk de vader Mij zond, zo zend Ik ook jullie (Joh.20:21).
Het gezag wat Hij Zijn gemeente geeft is dus om te doen wat Hij deed. Niet voor
onszelf en niet voor eigen doeleinden, maar voor Hem en Zijn doel!
Het meest wonderbare wat wij als de heiligen, het volk van God, hebben ontvangen is
de vrije en ongereserveerde mogelijkheid om de naam van Jezus te gebruiken welke
ons bekwaam maakt om Gods werk op aarde te doen en in Zijn plaats te handelen en
op te treden onder de mensen in de strijd tegen zonde, ziekte, demonen en de
duisternis.
De gemeente – de christenen tezamen en als individu op de plaats waar zij wonen en
werken – is Gods zichtbare vertegenwoordiger op aarde.
God heeft het verlangen om de gemeente volkomen toe te rusten met de kracht en
autoriteit om aan de wereld Zijn liefde, genade, verlossing en kracht te laten zien.
Helaas is het zo als we kijken naar de gemiddelde “christen” we niet veel zien van de
kracht en liefde van God de Vader. Jezus zei: als je Mij ziet, zie je de Vader. Weinigen
kunnen daadwerkelijk zeggen: als je Mij ziet, zie je Jezus…!
En toch was en is dat Jezus’ bedoeling, toen Hij zei: zoals de Vader Mij zond, zend Ik
jullie.
Het boek Handelingen – het verhaal van de vroege Gemeente – laat zien dat dát ook
gebeurde!
Houd vast voor jezelf en als lokale gemeente dat het doel van Jezus’ naam is dat we
Gods Woord bevestigen en de dingen die Jezus deed – en zelfs grotere dan die!
Heb geloof!
Ik zelf en wij als gemeente houden vast aan zijn roeping en belofte. Indien we Jezus
vertegenwoordigen op aarde in de stad en de regio waar we wonen en geplaatst zijn,
dan geloven we dat we mogen, kunnen en moeten doen wat Hij deed. Dat beloofde
Hij en daarvoor gaf Hij Zijn Geest en ook het gebruik van Zijn machtige naam.
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29 juni – Gebed en aanbidding
“…nietige afgoden… zodat zij zelf nietig werden…” 2Kon.17:15
We kunnen er kort over zijn: wat we aanbidden daar gaan we op lijken.
Deze uitspraak in de Bijbel maakt duidelijk dat we gaan lijken op de god die we
aanbidden. Nietige goden, indien we die volgen, dan worden we ook nietig.
Een god die niets kan, daar hoef je niet veel van te verwachten. Die doet niets.
In naam van die god krijg je dan ook niets voor elkaar.
Wij dienen de Heer die geest is en aanbidders zoekt die Hem aanbidden in geest en
waarheid.
Onze Vader – de Vader van Jezus Christus onze Verlosser en Heer. Indien we Hem
aanbidden gaan we steeds meer op Hem lijken.
Bidden kan alleen maar bijbels indien we het in aanbidding doen, dat is: in liefde en
onderworpen.
U bent de Levende God, de Vader van Jezus Christus. U bent Heerser en Almachtig.
Geheel anders dan een nietige god die door mensen is gemaakt. Wij bidden tot de
God die ons geschapen en gered heeft. Hem dienen wij in aanbidding en we gaan
meer op Hem lijken in karakter en doeltreffendheid – vruchtbaar zullen we zijn tot
Uw glorie!

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
185

30 juni – Gebed en gezin
“…het zal vrede zijn in mijn dagen…” 2Kon.20:19
Hizkia was een geweldige koning, die wandelde in de voetstappen van zijn vader David.
Hij deed niet zoals de andere koningen die van God afdwaalden en zich bezig gingen
houden met afgoderij, waarzeggerij en afvalligheid.
Toch is er een tragisch moment.
Als hij in zijn trots (na zijn wonderbaarlijke genezing van God er 15 jaar bij krijgt en dus
niet sterft) alles wat in zijn paleis en in de tempel is aan de afgezanten van Babel laat
zien, zegt de Heer dat het na zijn dood – in het leven van zijn kinderen – afgevoerd zal
worden naar Babylon, dan zegt hij: het woord van de Heer is goed.
Niet omdat hij zo onderdanig aan de Heer was, maar omdat hij dacht: het zal vrede zijn
in míjn dagen…
Het tragische is, dat hij geen voorbede deed voor zijn kinderen, voor zijn nageslacht. En
dat terwijl deze koning wel huilde en smeekend bad tot God toen hij te horen kreeg
dat hij sterven zou. Hij als geen ander had ervaring dat God een God is die te verbidden
is. Gods wil staat niet vast in beton. God is geen deterministische, noch fatalistische
god. Je hoeft niet steeds vroom te zeggen: het woord van God is goed en Zijn wil
geschiedde. Je kan bidden en voorbede doen, zeker voor je gezin en kinderen!
Hizkia had nu moeten huilen en smeken en vergeving vragen voor zijn eigen trots. Hij
had smekend moeten bidden voor het leven van vrede voor zijn nageslacht. Maar hij
zei: het is goed wat God zegt – want het zal vrede zijn in míjn tijd…
Ik geloof dat God een God is van generaties. Ik mag en kan en dien op de bres te
staan voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ik mag mezelf niet veroorloven om
egoïstisch en (geestelijk) kortzichtig te zijn door alleen maar te kijken naar de vrede
en zegen voor mezelf en mijn dagen.
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1 juli – Gebed en evangelisatie
“…zij gingen overal heen…” Mark.16:20
Op één of andere manier kunnen we zeggen dat de Gemeente in een gouden tijd leeft
als het gaat om het bekend maken van het Evangelie. Velen hebben een goede
opleiding, spreken meerdere talen. We hebben goede onderwijsinstituten en er zijn
wekelijks conferenties en seminars waar wordt onderwezen of een thema uitgediept.
We hebben onze kerkgebouwen en onze organisaties. Daar naast niet te vergeten de
communicatie‐middelen, zoals sateliet TV en internet.
We hebben als mensen het idee dat in de tijd van vandaag niets onmogelijk is en dat
alles alleen maar beter kan gaan – als het gaat om kennis, informatie en
mogelijkheden.
Toch is deze vraag niet rustgevend: wat is er mis met de oogst?
Kijk naar de velden, de oogst is rijp, zei Jezus. Ga en maak van alle volkeren Mijn
discipelen.
Nu heeft nog steeds niet iedereen het Evangelie gehoord. We hebben informatie hoe
aan de andere kant van de wereld (Zuid‐Amerika, Afrika en Azië) velen tot geloof
komen en veel nieuwe gemeenten wekelijks starten. Maar wat is hier aan de hand? Bij
ons? In ons land en onze stad?
Durven we te spreken van een opwekking in onze regio?!
We hebben geweldige middelen, maar er is geen oogst. We missen de scherpte van
een zeis en een maaimachine om de oogst daadwerkelijk binnen te halen. We maken
veel lawaai en hebben een ‘goede’ organisatie, maar weinig kracht en effect…
De eerst discipelen gingen uit – zonder massa‐communicatie middelen, zonder folders
en programma. En de Heer voegde dagelijks toe.
Heer van de Oogst, ik bid dat U mensen uitzend in Uw oogst. Niet zo zeer geld,
materiele mogelijkheden en organisatie, maar mensen! Geef ons inzicht – ja, geef mij
inzicht! – om te gaan in de wereld op basis van Uw Woord en door de kracht en de
leiding van de Geest. Voeg mensen toe aan Uw Gemeente, Heer!
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2 juli – Gebed en intimiteit
“…Ik in Mijn Vader en jij in Mij en Ik in jou…” Joh.14:20
Jezus spreekt hier over de diepste vorm van intimiteit en fellowship. Een complete
eenheid en samengaan.
De God die tot we bidden in Christus is niet een God van werk. Ons bidden mag en kan
dan ook geen zwoegen en werken zijn. In de eerst plaats zoekt Hij aanbidders en geen
werkers.
Intimiteit wordt gezien als een erg nabije associatie, contact of gemeenschap. Een
samen‐zijn en een samen‐hebben en daarmee een samen‐leven.
De intimiteit die Jezus had met de Vader en nu door de Geest met ons
heeft, wordt gekenmerkt door













Warmte
Tederheid
Liefde
Nabijheid
Openheid
Eerlijkheid
Veiligheid
Zekerheid
Sterkte
Toewijding
Kracht
Begrip

Indien we intimiteit met God ontwikkelen en aan zo’n diepgaande relatie bouwen – en
dat wil Hij! – dan worden en zijn dat ook de kenmerken van ons gebed.
Dank U dat U woning hebt gemaakt in mij door Uw Geest. Dat mijn lichaam nu een
tempel is van U. Ik hoef U niet te zoeken op een specifieke plek op een specifieke tijd.
Altijd bent U bij mij. U hebt Zich voor eeuwig aan mij verbonden. Ik wil leven en met
U spreken – bidden – vanuit die intimiteit.
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3 juli – Gebed en leiderschap
“…de zorg voor alle gemeenten…” 2Kor.11:28
We hebben als leiders en zij die verantwoordelijk zijn voor anderen een geweldige zorg
op ons: de zorg waar ook Paulus over sprak. Wees niet bezorgd is hierop niet van
toepassing. Jezus bedoelt dat we niet bezorgd zijn over aardse en wereldse zaken zoals
wat te eten en waarmee ons te kleden.
De zorg voor mensen is de zorg die bij ons pas. Zonder die zorg voor hen zijn we
onverschillig en nemen we onze verantwoordelijkheid niet serieus die God de Vader
wel aan ons gegeven heeft.
Als leiders bidden we voor onze mensen omdat we zorg voor hen hebben. Een zorg die
de Geest bevestigt doordat Hij in ons meebidt.
Het is goed om als biddende leiders te weten dat mensen ons erkennen als leiders van
God omdat
1. we onze zorg en liefde voor hen tonen
2. we vertrouwen in hen hebben. We geloven dat God tot Zijn doel komt in hen.
Daarom leiden we hen, maar manipuleren hen niet. God brengt hen tot wasdom!
3. we een bron van zegen en wijsheid voor hen zijn. Zij moeten in ons de zegen van
Christus zien. We zijn er niet voor hen alleen, we hebben ook nog wat te bieden: zoals
de Vader werkte door Jezus en de menigte en discipelen zegende, zo doet de Heer dat
door ons heen.
4. we onszelf kwetsbaar opstellen. Niemand vertrouwt leiders die zich beter voordoen
dan ze werkelijk zijn en leiders die een rol spelen. Zij vertrouwen al helemaal niet
mensen die een geheime agenda hebben en het achterste van hun tong niet laten
zien.
Mijn gebed is eerlijk en oprecht. Ook in eenvoud op basis van de genade van God en
het Evangelie kan ik een goede leider zijn waarin mensen Jezus Christus herkennen.
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4 juli – Gebed en het onmogelijke
“…vervul je bediening..” Kol.4:17
Indien we het Koninkrijk zoeken en bidden dat het Koninkrijk van God komt, dan
nemen we risico. Risico nemen heeft met geloof te maken.
Maar risico nemen mag niet leiden tot of gedaan wordt uit domheid.
Wees voorzichtig, maar niet conservatief!
Als voorbeeld kunnen we kijken naar onze financiën. In geloof kan je veel uitgeven
maar toch dienen we te weten dat een rentmeester in de eerste plaats betrouwbaar
moet blijken. Geloof hebben en geweldige dingen doen, die achteraf dom blijken te
zijn, getuigen vaak van onbetrouwbaarheid.
Geloof en betrouwbaar zijn gaan hand in hand. Het zijn eigenlijk Bijbels gezien
synoniemen.
Je mag fouten maken. Mislukken doen we niet snel indien we wandelen met de Heer.
Fouten maken, ja, dat doen we bij de vleet. Dat is voor God geen probleem want Hij
weet dat gezien de menselijke standaard we in vergelijking met Hem mislukkelingen
zijn. Hij kan het echt beter allen dan met ons. Maar uit liefde en opvoedkunde kiest Hij
ervoor om het met ons te doen, in de hoop dat we er iets van leren.
Met andere woorden voel je niet ongemakkelijk met bloopers. Elke film die je ziet is
tientalle keren over gedaan. Elke scene steeds maar weer opnieuw. Niemand doet iets
goed voor het allereerst!
Wees niet al te serieus. Fouten die we maken zijn nooit onmogelijkheden, waar God
niets mee kan.
Ik bid… en bewijs aan de Heer dat ik niet echt intelligent ben. Ik bid en toon aan dat
ik van veel dingen geen weet heb. Ik schiet in wijsheid te kort. Toch wilt de Vader dat
ik stappen onderneem met Hem en dat ik geloof en vertrouwen heb in de mensen
met wie ik samenwerk en Hem dien. Ik zal niet te serieus zijn, zodat ik bang wordt om
fouten te maken. Ik maak stappen met de Heer en Hij leidt mijn pad. Zo wil ik
wandelen met hem en tot zegen zijn van velen.
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5 juli – Gebed en Gemeente
“…zoek Hem en je zal Hem vinden…” 2Kron.15:1‐7
Indien de pastor, voorganger en de leiders een toewijding hebben in gebed en zij dat
erg hoog achten, dan zal de rest van de gelovigen volgen.
Zoals de leider is, zo is het volk. Een goede koning bij Israel leidde toe een goed volk,
even zo een koning die de Baäl diende, nodigde daarin het volk ook uit hetzelfde te
doen.
Koning Asa maakte een verbond om God te zoeken. God beantwoordde dit met een
profetisch woord:
De Heer zal met je zijn, indien jij met Hem bent.
Indien je Hem zoekt, zal Hij Zich laten vinden.
Indien je Hem verlaat, zal Hij jou verlaten.
En Hij beloont degene die Hem zoeken.
Dit is geen opdracht om af en toe te doen indien je tijd en zin hebt. Dit is een levensstijl
van toewijding om constant en in alle omstandigheden (voor en tegenspoed) de Heer
te zoeken.
Als volk van God dienen we gewillig te zijn om onszelf toe te wijden aan de Heer om
Zijn aangezicht te zoeken.
Jezus, laten er leiders opstaan die zijn als koning Asa – die een verbond maken om U
in gebed voortduren te zoeken: uw aangezicht en uw wil.
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6 juli – Gebed en aanbidding
“…en maaltijd met hem houden…” Openb.3:20
Indien Jezus tot ons komt dan heeft Hij maar één doel en dat is liefde geven. Het enige
wat Hij van ons wil is dat we Hem liefde geven.
Hij geeft Zijn leven en uit liefde geven wij Hem ons leven – of zoals je wilt: ons hart.
In aanbidding hebben we diepe gemeenschap met Hem. We spreken en zwijgen om te
luisteren. We geven en we ontvangen. We willen bij Hem zijn en laten Hem tot ons
komen. We open naar elkaar ons hart en delen wat ons bezig houdt.
Het gaat niet om de maaltijd – dat wat op het menu staat – maar het gaat om het
samen zijn. Het eten met elkaar.
Aanbidden kan je niet alleen. Je kan geen liefde geven en ontvangen als je alleen bent.
Niets is zo erg als eenzaamheid. Er zijn maaltijden – van het voorafje tot en met het
toetje – kant en klaar voor één persoon. Dat is levensbedreigend: “Pas op kan
eenzaamheid veroorzaken!” Of als je van zo’n éénpersoonsmaaltijd echt kan genieten
dan ben je al eenzaam, maar je weet het nog niet.
De Vader zoekt aanbidders, Jezus is de Weg tot de Vader. Aanbid Hem en laat Hem
binnen. Heb altijd – dagelijks – maaltijd met Hem.
Geniet daarvan. Daarvoor zijn we geschapen en hebben we ons bestaansrecht!
Samen zijn met U dat wil ik. Ik weet dat het niet gaat om mijn prestaties maar mijn
hart dat openstaat voor U en U ontvangen wil en maaltijd met U wilt houden.
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7 juli – Gebed en gezin
“…zoals een vader zijn kinderen…” 1Thess.2:11
Paulus vergeleek zichzelf tot de gemeente met een moeder (voedster) en vader (in
1Thess.1). Hij koesterde het en wekte het op en moedigde aan.
Dit doen we alleen indien we een zorg en liefde hebben voor degenen die behoren tot
ons gezin.
Een goede vader wekt op tot goede daden en moedigt zijn kinderen aan.
Indien we bidden voor ons gezin dan moeten we positief bidden – of beter: bidden
met een positieve instelling.
Je kan heel makkelijk kleineren, maar opwekken is better. Het is eenvoudig om te
negeren en te ontmoedigen, maar bemoedigen heeft meer effect.
Bid dat God je een hart geeft zoals Hij – een Vader die levend maakt en bemoedigt.
Relaties zijn belangrijk. Ik noem dat hét kenmerk van het Koninkrijk: het gaat in Gods
Koninkrijk niet om macht en positie maar om relatie.
Relatie en evenzo ook de relatie van een ouder naar zijn kind en kinderen brengt (1)
geborgenheid omdat we bemind en aanvaard worden en het brengt (2) erkenning of
waardering omdat we voor de ander iets betekenen.
Laat je gebed voor je gezin gefundeerd zijn in die geborgenheid en erkenning
(waardering), want dan kunnen we werkelijk koesteren, opwekken en aanmoedigen.
Mijn gebed voor mijn gezin gaat samen met mijn relatie met U, Vader. Omdat U mij
geborgenheid geeft en erkent en waardeert kan ik voorbede doen voor mijn gezin.
Laten zij zich geborgen en gewaardeerd weten en voelen door mij.
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8 juli – Gebed en gezin
“…omdat Hanna bij zichzelf sprak…” 1Sam.1:13
Grote mannen Gods hebben over het algemeen intensief biddende moeders en
grootmoeders. Het is geweldig om de getuigenissen te horen wat God doet op het
gebed van ouders.
Als moeder en vader mogen we nooit uit het oog verliezen dat ons gebed voor onze
kinderen en kleinkinderen een genoegen is voor God die Zelf Vader is.
Biddende Samuëls zijn voortgekomen uit biddende Hanna’s!
Hanna’s gebed is een stil gebed, of een woordloos gebed. Ze wist niet hoe te bidden
voor het krijgen van kinderen. Ze werd gepest door de andere vrouw van haar man,
die wél kinderen had. Het enige wat ze doen kon was op zoek te gaan naar de God die
alles kan.
Als ze later zwanger wordt, weet ze waarom: Omdat God haar gebed gehoord en
verhoord heeft. Ze zegt dan ook getuigend over de God die antwoordt: “…ik heb hem
van de Heer gebeden” (1Sam.1:19‐20).
Haar gebed is een voorbeeld van intens doorleefde smeekbede. Ze verlangde een daad
van God – een geweldige gift – en Hij gaf het haar.
Als ouder mag ik uitroepen en smeken tot God voor mijn kind(eren) en
kleinkind(eren). God als Vader wil graag dat ik als ouder in gebed opkom voor de
generatie na mij. Laat mijn gebed vruchten afwerpen in het leven en gebedsleven
van de kinderen die na mij komen.
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9 juli – Gebed en evangelisatie
“…en het Woord werd vlees en woonde onder ons…” Joh.1:14
Jezus woonde onder de mensen. Ook wij als christenen en gemeente mogen niet
vergeten waarom we hier zijn: we zijn het Lichaam van Christus en de enige manier die
God verkozen heeft om Zijn Woord van het Evangelie te brengen.
De manier die Jezus en de vroege gemeente hanteerde kan je samenvatten met de
woorden aanwezigheid, gebed, proclamatie, kracht en gemeente‐bouw.
Jezus was aanwezig. Hij leefde onder de mensen. Hij zonderde zich af om te bidden (en
voorbede te doen), maar Hij trok Zich niet terug van de fellowship binnen de
gemeenschap waar Hij kwam en was. We dienen het Evangelie te verkondigen – het
proclameren van de Goede Boodschap, het Goede Nieuws. We zouden constant
moeten bidden voor de vervulling met de Geest zodat ons spreken en handelen
daadkracht heeft en verandering brengt. Daarbij dienen we samen te werken als
christenen – een Lichaam te zijn. We bouwen elkaar op zodat we worden uitgebouwd:
de Heer mensen zal toevoegen.
Mijn gebed is dat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in en door mij heen. Hij is het
Woord wat vlees werd – Hij woont door de Geest ín mij. De mensen dienen Jezus te
zien als ze naar mij kijken.
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10 juli – Gebed en voorbede
“…zal U ons niet opnieuw levend maken?…” Ps.85:6
Oswald Chambers heeft eens gezegd: “Pas op met het beredeneren van en over Gods
Woord – gehoorzaam het!”
Hij wil dat we voorbede doen voor onze familie, onze straat, stad en land. Voorbede
gaat ook samen met gehoorzamen aan zijn opdracht. Indien Hij zegt: Ga naar dat land
of ga naar die stad! ga dan. Hij zal je leiden en beschermen.
Voorbede zonder bereidwilligheid om te gaan, is zinloos. Petrus bad en de Geest zei
“ga” en hij ging.
Er zijn momenten dat we voorbede doen voor opwekking en er zijn momenten dat we
niet bidden maar het Evangelie brengen en uitreiken naar het verlorene.
Opwekking blijft uit, omdat
1) we evangelisatie en zending afwegen tegen de financiën. Velen zijn te berekenend
“wat het allemaal wel niet gaat kosten”.
2) we een goedkoop evangelie hebben: geen waarheid maar wat mensen willen horen.
Geen boodschap van Goed Nieuws maar Fijn Nieuws of Leuk Nieuws – en dat is
helemaal géén Evangelie!
3) we bidden niet en doen geen voorbede wegens zorgeloosheid aangaande het heil
van onze naasten. We zijn onverschillig zoals de wereld: ik, dát is waar het eigenlijk
alleen maar om gaat.
4) we zijn bang wat mensen vinden. We maken ons meer druk om de mening van
mensen dan wat God vindt!
5) we zien de noodzaak van voorbede niet in. Maar kijk naar Elia: hij bad! (Jak.5:17) Er
staat niet: hij profeteerde. We zijn onder de indruk van profeten, maar zelden onder
de indruk van “bidders”. Wie begeert de bediening van gebed en voorbede (als dat al
zou bestaan, aangezien iedere christen als priester die taak heeft)?
6) we ontnemen de glorie die alleen God toebehoord. We spreken over onze
bediening, onze gemeente, onze… Maar het is uiteindelijk allemaal van Hem, want het
komt van Hem!
Help mij om de taak als bidder en voorbidder serieus op me te nemen. Ik bid dat
opwekking komt en dat het komt vanuit mijn leven. Maar mij een bidder zoals Jezus
was!
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11 juli – Gebed en geestelijke strijd
“De aarde en haar volheid is van de Heer…” Ps.24:1
We kunnen bidden en nieuw land innemen voor de glorie van God.
Esther is een model voor ons als het hierom gaat:
1) een geest van wanhoop
Esther 4:3
Slecht nieuws, daar was men niet onverschillig over
Men keek geen “journaal” en men volgde niet het nieuws met droge ogen…
2) een geest van toewijding
Esther 4:16
Bidden en vasten. Niet zo maar, maar met toewijding en overtuiging
3) een geest van vastberadenheid
Esther 4:14‐16
“…kom ik om dan kom ik om…”
Jezelf geven voor een groter geheel.
Jezelf niet waardig achten te leven terwijl anderen sterven.
4) een geest van lofprijs en gejubel
Esther 8:15‐17
God antwoordt gebed en brengt verlossing.
Gejubel en gejuich kunnen dan ook niet uitblijven.
Ik wil zijn als Esther omdat deze vrouw van geloof zichzelf gaf ten behoeve van het
volk van God. Ik zal U zoeken Vader en bidden voor het heil en de verlossing van Uw
volk. Ik bid dat meer en meer mensen zullen jubelen om wat U heeft gedaan en gaat
doen!
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12 juli – Gebed en geloof
“…vragen in Mijn naam…” Joh.14:12‐14
Waarom bidden we in Jezus’ naam? Wat is het “nut” of de noodzaak om Zijn naam te
gebruiken in gebed, aanbidding, dienstbaarheid en leven?
1. We zijn verlost om nu niet langer voor onszelf maar voor Hem te leven.
Indien we dingen doen in onze eigen naam, dan is het in eigen kracht en voor eigen
eer.
Daarom: gebruik de naam van Jezus – leef voor Zijn eer, Zijn doel en doe het in Zijn
kracht.
2. We zijn in deze wereld maar als christenen niet van deze wereld. Toch gaat satan
rond, er zijn demonen en er is ziekte en verderf. In eigen kracht kunnen wij dit niet
weerstaan en overwinnen.
Daarom: gebruik de naam van Jezus, want het is de autoriteit die we van Hem hebben
gekregen. Zonder Jezus’ naam zijn we krachteloos en verloren.
3. Als we bidden, dienen en leven in Jezus’ naam, geeft dat aan dat we verbonden zijn
en ons verbonden weten met de Vader. Door Jezus maken we deel uit van Gods gezin.
We zijn broers en zussen.
Daarom: doe alles in Jezus’ naam want dat maakt voor ons en de geestelijke wereld
onze verbondenheid die we met de hemel hebben duidelijk.
4. Als we bidden en dienen ontstaat er een conflict: we zijn niet en handelen en
spreken niet zoals de wereld. Wie denken we wel niet dat we zijn? Nou, dat is
duidelijk: we hebben de opdracht om Hem te vertegenwoordigen en Hem te brengen
en te verkondigen aan de wereld.
Daarom: doe alles in Jezus’ naam want dat is ons (goddelijk) wettig recht. Het is de
opdracht die we hebben om Hem te vertegenwoodigen tot aan de uiterste der aarde.
We zijn Zijn gezanten (Matt.28:18‐20).
Jezus’ naam betekent alles voor me. Zonder Jezus ben ik niets. Zonder Jezus’ naam
kan ik niets. Daarom houd ik Zijn naam hoog! Alles wat ik doe en zeg, doe ik in Jezus’
naam.
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13 juli – Gebed en leiderschap
“…Hij leerde hen met autoriteit…” Matt.7:29
Jezus onderwees heel anders dan de Farizeeën en schriftgeleerden het volk. Hij had
autoriteit. Dat erkende de mensen die Hem hoorden. Hij Zelf niet: Het was niet zo dat
Hij autoriteit had omdat Hij zei dat Hij het had. Hij had autoriteit aangezien de menigte
die Hem hoorde onderwijzen erkende dat Hij dat had.
Autoriteit is een vreemd ding. Het komt dus niet tezamen met kennis, want de
Farizeeën en schriftgeleerden wisten erg veel.
Het komt niet aan op positie, want Herodus en Pilatus misten de autoriteit die Jezus
wel had en ook de apostelen die ongeletterd waren hadden meer autoriteit dan de
hogepriesters.
Autoriteit bij leiders in de gemeente komt op basis van het feit dat we iets te zeggen
hebben en dat we relatie hebben met de mensen. Mensen komen bij jou omdat ze
ervaren en erkennen dat je antwoorden hebt op hun vragen en daadwerkelijke hulp
voor hun probleem.
Dat is autoriteit. Het is altijd dienstbaar.
Jezus had autoriteit niet wegens zijn positie, noch functie, noch macht. Hij had het
wegens Zijn relatie met Zijn Vader. Hij gaf hemelse antwoorden en hemelse
oplossingen. Zijn liefde voor de mensen kwam uit Zijn hart van God de Vader vandaan.
Ik wil niet langer worstelen om gezag en autoriteit van mensen te krijgen. Ik wil niet
in aanzien staan op basis van mijn bekwaamheid om te spreken en niet op basis van
mijn opleiding, kennis en positie. Autoriteit komt niet wegens de grote van de
gemeente, maar komt van U, omdat ik U ken en U door mij heen spreekt en werkt.
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14 juli – Gebed en aanbidding
“…gemeenschap van de Heilige Geest…” 2Kor.13:13
Het laatste vers van 2Korinthe is bij sommige gemeente in zwang als het gezamelijke
belijdende slot van een zondagse samenkomst.
“De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van
de Heilige Geest zij met U allen. Amen.”
We hebben genade nodig en Jezus geeft dat. Zijn dood en opstanding zijn uitingen van
die genade. We kunnen niet zonder genade van Jezus.
De liefde van God de Vader is een bevestigende liefde: Hij houdt van ons en geeft om
ons en zorgt voor ons. Hij gaf Zijn Zoon omdat Hij zoveel van de wereld houdt. Hij
houdt van je omdat je Zijn kind bent. Dat geeft vrede, geborgenheid en zekerheid. We
kunnen niet zonder de liefde van de Vader.
De gemeenschap van de Geest hebben we ook nodig: Hij is degene die met ons
fellowship heeft. De Vader is in de hemel en de Zoon zit naast Hem op de troon. De
Enige die daadwerkelijk “fysiek” bij ons is – of in ons is – is de Heilige Geest.
Het woord voor gemeenschap is Koinonia in het Grieks. Het betekent ook – en zo zou
je het ook kunnen vertalen met participatie in zijn en doen: een gesprek, intimiteit,
samen‐zijn en ook samen‐doen. Het wordt ook gebruikt voor gemeenschap in sexuele
betekenis. Het geeft dus aan dat het erg intiem en persoonlijk is.
Hoe belangrijk is de Heilige Geest voor ons? Voor Paulus was de Geest van
levensbelang als discipel van Jezus voor zijn leven en bediening. Daarom dat hij aan de
Korinthiërs deze wens en bede uitspreekt: …de gemeenschap van de Heilige Geest is
met jullie allen!
Als we aanbidden, aanbidden we Jezus voor Zijn genade, de Vader voor Zijn liefde en
de Geest voor zijn fellowship met ons.
In aanbidding mag ik samen‐zijn met de Geest en vanuit die aanbidding kan ik
samen‐doen (leven en dienen) met de Heilige Geest.
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15 juli – Gebed en evangelisatie
“…voegde dagelijks toe…” Hand.2:47
Veel mensen denken dat het beter en beter met de wereld zal gaan. Kijkend naar
ontwikkelingen op technisch gebied en de medische ontwikkelingen en de
wetenschap. We kunnen veel en weten beter dan de generaties voor ons.
Maar toch is dit valse schijn. De wereld gaat hard achteruit. Mensen worden meer en
meer zelfingenomen en trots en arrogant. Men leeft voor zichzelf. De liefde lijkt
inderdaad in onze tijd te verkoelen. Ook christenen geven geld voor armen –
slachtoffers van rampen – maar ze geven niet zichzelf.
Keith Green zei al: Denkend aan Zending moet je je niet afvragen hoeveel God wil dat
je geeft, maar vragen of Hij wil dat je gaat. Het is zo makkelijk om een cheque uit te
schrijven, maar we hebben de opdracht om te gaan!
De enige hoop voor de wereld is niet een betere economie, niet een oplossing voor het
milieuprobleem of het antwoord op de vraag wat te doen aan de opwarming van de
aarde, maar Jezus Christus en het Evangelie van het Koninkrijk.
Mensen zijn gered niet met meer geld of een betere woning. Mensen worden niet
gelukkiger van meer vrije tijd en een verdere vakantiebestemming dan de buren, maar
als ze worden toegevoegd aan de kring van hen die behouden zijn. God wil toevoegen
aan Zijn gezin. Maar waar zijn zij die dat Evangelie uitleven – wiens leven is als een
etalage van wat leven met Christus betekend. Hoe aantrekkelijk zijn wij en hoe actief
zijn wij om onszelf te geven voor het plan en doel van God de Vader?
Ik bid dat U dagelijks toevoegt aan de Gemeente, Uw Lichaam. Maak mij klaar om
door U gebruikt te worden vandaag. Ik bid voor hen die op het zendingsveld leven en
werken – zij die hun leven geven als dienaren van U voor een verloren mensheid.
Sterk hen, leid hen en laten zij effectief zijn voor Uw Koninkrijk!
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16 juli – Gebed en leiderschap
“…laat oprechtheid (…) mij beschermen…” Ps.25:21
Het woord in de Nederlandse vertaling voor oprechtheid is in het Engelse King James
vertaling: integriteit.
David bidt dat God hem zou bewaren in zijn integriteit. Wat is een integer mens? En
wat is integriteit?
1. Integriteit of oprechtheid is iets dat geworteld is in ons diepste wezen. In ons hart,
zo te zeggen. Maar daar blijft het niet.
Ware integriteit is altijd te zien in iemands gedrag.
Gehoorzaamheid aan God is iets wat iemand doet omdat hij wil en graag doet. Het is
niet een aangeleerde les, maar een karakter‐uiting.
2. Integriteit betekent niet dat je perfect bent.
David is het voorbeeld van een man naar Gods hart terwijl hij helemaal niet perfect
was. Integriteit heeft te maken met liefde voor God en een verlangen zijn wil te
kennen en daarin te leven.
Wie integer is – en oprecht, zoals de nederlandse bijbelvertaling zegt – maakt
misschien fouten, maar verbloemt ze niet. Hij belijdt ze en bekeert zich ervan.
3. Integriteit is het belangrijkste ingredient als het gaat om succes in daden en
doelstellingen.
Salomo had een geweldige Tempel voor God gebouwd en had een geweldige
ontmoeting met God – waar velen van ons op jaloers zijn. Maar Hij dwaalde af van God
en de Tempel werd later verwoest. Eenvoudigweg omdat God kijkt naar ons hart en
niet wat we allemaal voor Hem doen.
Salomo dwaalde af naar andere goden omdat zijn hart niet ‘recht’ was – niet oprecht:
hij was geen integer mens zoals zijn vader David.
David had gezien wat het missen van integriteit deed: Hij had het voorbeeld van zijn
voorganger, koning Saul, die van God afdwaalde en het gevolg was dat God Zijn Geest
van hem nam. Daarom wilde David één ding: dat God hem zou bewaren in
oprechtheid.
Net als David bid ik dat God mij bewaard in oprechtheid – integriteit – want ik
verwacht Hem!
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17 juli – Gebed en intimiteit
“…zij zullen God zien…” Matt.5:8
Indien we bidden en dat geregeld doen, dan moeten we het verlangen hebben dat ons
innerlijk veranderd. We dienen meer op God te gaan lijken. Die vrucht dienen we te
zoeken en te testen. Indien gebed ons niet verandert, dan is het eigenlijke doel van
gebed niet bereikt. We bidden niet in de eerste plaats om iets te krijgen, maar we
bidden om de relatie met God en die relatie dient zijn vruchten af te werpen in ons
leven.
Jezus heeft gezegd: Zalig zijn zij die puur van hart zijn, want zij zullen God zien!
Blijkbaar heeft de bekwaamheid om God te zien niet zo zeer met onze ogen te maken
maar met ons hart.
We dienen één ding te willen en verheugd te zijn over één ding, en dat is God. Zuiver
van hart zijn, betekent dat er slechts één ding in ons hart is. Eén verlangen.
Puurheid en heiligheid heeft te maken met een innerlijke gerichtheid. Niet zo zeer in
de eerste plaats met daden en wat we doen en laten!
Ons hart is vaak een mengelmoes – een verdeeldheid – van verschillende verlangens.
Daardoor zijn we afgeleid en niet toegewijd aan het ene waartoe we geroepen zijn.
We onderscheiden niet wat God doet en van ons vraagt. We zien niet dat Hij aan het
werk is. We weten veel, hebben een goede opleiding en zijn wellicht materieel
welvarend. Maar we zijn arm: we zien God niet.
Heer, verander mij van binnenuit. Verander mijn hart van dag tot dag. Laat mij puur
– zuiver – van hart zijn, zodat ik U zie en U beter leer kennen. Mijn verlangen gaat
naar U en U alleen uit. Zuiver mij door Uw Geest.
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18 juli – Gebed en geloof
“…en de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien…” Hebr.12:14
Dit is het belangrijkste punt wat Jezus maakt in de Bergrede (Matt.5‐7):
Indien je toestaat dat je hart vol is van sexuele verlangens en begeerten, dan zal je
anderen zien als sexuele objecten en als mogelijke sexuele partners.
Indien je toestaat dat je gedachten worden beheerst door ambitie en trots, dan zal je
elke situatie zien als een gevaar voor je eigen prestige en status. En je zal geen
interesse hebben voor iets of iemand anders tenzij je jezelf daardoor in het
middenpunt van de belangstelling kan krijgen. Een verlangen naar aandacht.
Indien je innerlijk leven wordt geregeerd door hebzucht, dan zal de wereld en de
mensen om je heen alleen maar zien als mogelijkheden om van alles en iedereen beter
te worden. Je zal mensen misbruiken en situaties uitbuiten voor je eigen gewin.
Hoe kijken we en wat zien we?
Kijk naar de omstandigheden, de mensen in de leven en wat zie je?
Iemand die geestelijke ogen heeft kan zien tot achter de sterren. De Bijbel vertelt dat
zij die puur van hart zijn, dat zij God zullen zien.
Om God te kunnen zien dienen we op zoek te zijn naar God en het verlangen Hem te
ontmoeten in de wereld waarin Hij ons geplaatst heeft. Jezus trok Zich terug en
ontmoette Zijn Vader op de berg of in de wildernis. Hij zag Zijn Vader…!
Elke dag zijn we bekwaam of juist niet bekwaam om God te zien. We ontmoeten Hem
wel of niet – alles gebaseerd op de conditie van ons hart!
Een Frans spreekwoord zegt, dat God ons vaak bezoekt, maar dat we meestal niet
thuis zijn. Tenzij we heiligheid najagen, zullen we nooit thuis zijn als de Heilige komt
om ons te bezoeken. We zullen Hem niet zien, niet herkennen!
Jezus, U heeft mij Uw Heilige Geest gegeven. Ik sta U toe om mij heiliger te maken in
hart, verlangens, denken en doen en laten. Open mijn ogen en laat ik U zien. Als ik U
zoek, laat me U vinden. En vertel mij welke “onheilige zaken” ik op moet ruimen om
U te kunnen zien en te ontdekken wat U aan het doen bent! Ik verlang naar U, heilige
Vader!
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19 juli – Gebed en gemeente
“…hoelang zal Ik u nog verdragen?... Marc.9:19
Het ongeloof, de onoprechtheid, de huichelarij, het misbruik maken van genade en
liefde, het zijn allemaal zaken die Jezus tegen de borst stuiten. Hij was puur van hart en
zuiver in al Zijn bedoelingen. Hij wilde dat Zijn discipelen ook zo waren. Hij zei wat Hij
vond en vond wat Hij zei. Alles wat daar boven uit gaat is van de boze. Ja is ja en nee is
nee. Moeilijk is het niet, maar als mensen hebben we vaak slinkse en gladde wegen in
ons hart.
We kunnen en mogen Gods genade niet misbruiken. We kunnen aan de andere kant
zulke vrome christenen worden, zo serieus en zo afstandelijk naar andere mensen dat
we als gemeente een club worden met leden die totaal geen relevantie hebben tot de
wereld en de mensen om hen heen. We dienen te vermijden dat we als gemeente,
geestelijk gezien, een rariteitententoonstelling worden. Of iets uit het verleden. De
Gemeente van Jezus Christus is voor vandaag en voor deze wereld.
Maar alleen als we eerlijk en oprecht zijn kunnen de mensen Jezus in ons zien.
Religieusiteit maakt ons slechts tot vage imitaties van het Echte. Echte heiligheid – en
zuiverheid – nodigt mensen uit tot Jezus.
Net als in Jezus’ dagen (toen Hij op aarde wandelde) zijn er nu nog vormen mogelijk
van gemeenten (of groepjes christenen) die lijken op aanhangers van een soort
Farizeese wetticisme, revolutionaire Zeloten, vrome en mystieke Essenen en politiek‐
geëngageerde Sadduceeën.
We dienen als gemeente onszelf regelmatig te toetsen of we het juiste spoor houden.
En verlangen Gods Koninkrijk te bouwen, Hem te dienen, en heilig te leven mag niet
leiden tot uitersten.
Jezus was niet een fanaticus, maar Hij was een betrouwbare waarheid‐verteller en
Iemand die Zijn belofte hield. Hij was en is het echte, enige voorbeeld van heiligheid –
ook al was Hij voor sommigen niet heilig genoeg (de Farizeeën).
We hebben de opdracht om als Hem te zijn en Hem te vertegenwoordigen als Zijn
Lichaam, de Gemeente.
Als gemeente zijn we door U uitgenodigd om door de Heilige Geest te leven en
mensen te zijn die oprecht zijn, integer en echt. Help ons Heer om ín de wereld te
staan naar Uw norm en waarheid en te leven als Jezus in oprechtheid en waarheid.
Ons gebed is dat U ons houdt op het rechte pad van de waarheid en U ons bewaard
voor extremen.
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20 juli – Gebed en intimiteit
“…en hij bouwde een altaar voor de Heer…” Gen.13:18
Abraham was een vriend van God. Hij was rechtvaardig om dat Hij God geloofde. Hij
was een voorbidder, zoals voor Sodom en Gomorra. Hij was een man die vast hield aan
de belofte van God dat Hij een zoon zou krijgen.
Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd, zie de Romeinen‐brief.
We kunnen een vriend van God zijn – en we zijn het ook door Jezus.
We zijn rechtvaardig door Jezus’ bloed.
We hebben geloof als een gave van God (volgens de Efeze‐brief).
We willen Abraham zien als een voorbeeld – en dat is terecht.
Eén van de dingen aangaande Abraham die vaak worden vergeten is dat hij als geen
ander een “altaar‐bouwer” was. Overal waar hij kwam en zich voor een tijdje vestigde,
daar bouwde hij een altaar. (Herinner je dat Abraham leefde vóór de “komst” van de
tabernakel en de tempel.) Het bouwen van een altaar is een beeld (of zoals je wilt: een
symbool) van het instellen van een gebedsplaats en een gebedsrelatie met God. Het
offeren was een teken dat je het met God serieus meende – tussen jezelf en Hem.
Abraham was een man van intimiteit.
Hij had geloof – omdat Hij God kende als de God die hij dagelijks ontmoette bij het
altaar (in gebed). Hij was een vriend van God omdat hij dat door jaren heen geworden
was – op basis van gebed (het altaar) en hij onderhield zijn vriendschap met God
doordat hij Hem steeds weer ontmoette op de plaats waar hij een altaar had gebouwd.
En indien hij verder trok zoals God zei, dan bouwde hij op een nieuwe plaats een nieuw
altaar.
Ik besef, Heer, dat mijn geloof, vriendschap en rechtvaardigheid gefundeerd is in mijn
persoonlijke relatie met U. Geloof, vriendschap en rechtvaardigheid was voor
Abraham en voor mij evenzo iets dynamisch – iets wat steeds onderhouden moet
worden. Als Abraham wil ik een altaarbouwer zijn, dus een man/vrouw van gebed.
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21 juli – Gebed en voorbede
“…het Koninkrijk der hemelen is nabij…” Matt.5:17
De reden dat mensen zich dienen te bekeren is niet omdat ze bang zijn voor de hel of
omdat het Evangelie een mooi ethisch en moreel alternatief is maar omdat het
Koninkrijk van God nabij is.
Het is als het ware om de hoe – dat is wat “nabij’ betekent. Het is in aantocht.
Doe voorbede voor de evangelisatie en de zondagse samenkomst, dat mensen zich
bekeren niet omdat hun vrienden het doen of een broer of moeder, maar omdat ze
écht zelf willen: een keuze willen maken voor Jezus.
Alle andere bekeringen zijn “imitatie” (het doen omdat een ander het doet), om
mensen te behagen of op basis van verboden (de wet). Niemand moet zich bekeren
omdat Jezus ergens tegen is. Jezus zei: bekeer je, want het Koninkrijk der hemelen is
nabij. Je bekeren op een bijbelse manier is je bekering omdat er goed nieuws is!
Begrijp en bid dat niet‐gelovigen dit inzien:
1) de natuurlijke staat van alle mensen voor hun bekering is egoïstisch
2) Indien iemand wederom geboren is, zal hij liefhebbend zijn en goedwillend, in plaats
van zelfzuchtig – wegens het innerlijke werk van de Heilige Geest
3) een innerlijke bekering zal leiden tot (en te zien zijn in) uiterlijk gedrag (vrucht).
Heer, ik bid voor de mensen om me heen, met name voor __(naam)___. Dat zij zich
bekeren omdat U van hen houdt. Overtuig hen van de noodzaak om te veranderen –
een andere weg in te slaan (zich te bekeren). Overtuig hen door Uw Geest, in Jezus’
naam!
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22 juli – Gebed en het onmogelijke
“…het Koninkrijk der hemelen is nabij…” Matt.5:17
De enige bekering is op basis van Gods goedheid en Zijn genade en de komst van Zijn
Koninkrijk en heerschappij.
Charles Finney, een evangelist uit de 19e eeuw, schreef al over onechte bekeringen. De
mens is niet veranderd.
Bid voor je geliefden dat ze zich bekeren op basis van Gods Woord, want er bestaat
een onmogelijk of onecht christendom (of christen‐zijn), met als voorbeeld de
volgende mogelijke kenmerken:
1) God dienen omdat je iets wilt krijgen – het dienen van God als het slikken van een
medicijn (om er beter van worden of tenminste niet slechter). Onder het mom van
“baat het niet dan schaadt het niet”.
2) De dingen doen omdat het moet, niet omdat je wilt.
3) De motivatie is angst in plaats van van liefde
4) Christen zijn en gehoorzaam zijn aan God omdat je bang bent voor straf en niet
“bang” bent om te zondigen.
5) Een groter verlangen om te krijgen (ontvangen) dan om te geven.
Heer, toets mijn hart en motivatie. Laat ik U echt volgen om wie U bent. Niet uit
egoïsme maar uit zuivere bedoelingen.
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23 juli – Gebed en geestelijke strijd
“…om Zich sterk te bewijzen…” 2Kron.16:8‐9
Er is voor ons mensen, ook als christenen, altijd de verzoeking om in tijd van nood naar
mensen om te zien voor hulp en kracht. Koning Asa was eveneens een mens en wist
van God en Zijn Verbond, maar in een moeilijke tijd steunde hij op buitenlandse
legermachten om te helpen.
God zei het openlijk: je hebt hierin dwaas gehandeld.
Het is voor de wereld wijs om te steunen op machtige legers en overvloedige
manschappen. God zegt: nee, het is door Mijn Geest.
Het is dwaas voor de wereld om op God te zien en te verwachten dat Hij te hulp komt.
Het is dwaas voor het kind van God om naar iets anders of iemand anders om te zien
voor hulp dan onze God!
Onze Vader is de Almachtige! We vertrouwen op Hem. Hij zal redding geven in nood.
Al valt de rechtvaardige zeven keer, de Heer zal hem oprichten! Niemand komt
beschaamd uit, wie op Hem zijn vertrouwen stelt!
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24 juli – Gebed en gezin
“…bid voor ons.” 2Thess.5:25
Dit is weer zo’n klein versje in de Bijbel welke weer zo’n duidelijke boodschap en
opdracht heeft.
Paulus wist dat hij het gebed van de mensen nodig had.
Hij wist dat zijn leven en bediening daarmee “valt of staat”. Er is niets verandert. Dit is
een principe van God welke ook nu nog waar is.
De boodschap van dit gedeelte is, dat bidden voor elkaar betekent dat we met elkaar
verbonden zijn en zo hebben we invloed in elkaars leven tezamen met en door God!
De opdracht is dat we dit niet mogen en kunnen verzaken. We kunnen ons niet
veroorloven dat we niet voor en met elkaar bidden.
Als gezin zijn we druk, we rennen en vliegen en hebben allemaal onze eigen taken en
agenda’s. We hebben haast. Begrijpelijk. Toch dienen we tijd te hebben om voor elkaar
en met elkaar te bidden.
Het maakt ons één en hecht.
Door voor elkaar te bidden geven we blijk van interesse in elkaar en dat de ander
belangrijk voor ons is.
Door het werk wat God door het gebed doet (de verhoring van een nood) heeft tot
gevolg dat we een gezamelijk “geschiedenis” hebben. Het probleem van de ander is
ook mijn probleem en de overwinning is ook mijn overwinning. Het is van ons samen.
We hebben een gezamelijke en dus gedeelde ervaring. Het maakt ons meer één en
gefocussed op elkaar.
Ook vandaag zullen we voor en met elkaar bidden. We kunnen praten over liefde en
eenheid, maar beter is het om het te laten blijken door voor elkaar in gebed op de
bres te staan en te vragen dat God de Vader de ander zegent.
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25 juli – Gebed en aanbidding
“…heb de Heer je God lief…” Deut.6:4‐5
Het eerste en grote gebod is dat we God dienen lief te hebben.
Wat God van ons verwacht en wat hij zoekt is onze aanbidding. Een ander woord voor
aanbidding is liefde. Want God wil maar één ding van ons en dat is onze liefde voor
Hem.
Je kan God dienen omdat het moet of als een traditie. Je kan goede dingen doen maar
toch kan het zijn dat je de goede dingen doet zonder die eerste liefde. Ik ken je
werken… maar je bent gevallen van je eerste liefde…!
God kijkt blijkbaar niet wat we doen maar waarom en dus met welke motivatie we het
doen!
Je liefde voor God bepaalt wie je voor Hem bent. Een geliefde of slechts een
dienstknecht.
We willen vaak God dienen. Maar voor onze diensten is Jezus niet gestorven. God wil
ons! Hij is geïnteresseerd in wie wij zelf zijn voor Hem.
Dank U Vader – ook al begrijp ik nog niet de diepte van deze waarheid – maar U bent
op zoek naar mij. U wilt mij en niet wat ik heb. Zo wil ik leren om U te zoeken om wie
U bent en niet om wat U hebt en wat U mij kan geven.
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26 juli – Gebed en geloof
“…wees niet bevreesd, geloof alleen…” Luc.8:50
Jezus spreekt hier over twee tegenpolen: vrees en geloof.
Vrees is een negatief geloof: we zijn verzekerd van het onzienlijke maar dan in kwade
en negatieve zin. Geloof is een zekerheid van wat je nog niet ziet, maar dan in het
positieve – dat wat van God komt.
De wereld laat ons vaak weten dat de duisternis, pessimisme en negativiteit – en dus
de duivel – regeert. Het voedt onze vrees en angst.
Jezus wil dat we in de wereld zijn maar niet van de wereld: een andere mentaliteit
dienen te hebben zoals Hij die had: de mentaliteit van de Vader, het Koninkrijk en de
Heilige Geest.
Wat ik vandaag ook hoor, wat er ook tegen me gezegd wordt en wat ik zie – ja zelfs
welke indrukken ik op doe, ik wil dat geloof regeert in mij en niet vrees. Dat ik door
Uw Geest vrijmoedigheid en zekerheid heb op basis van geloof en me niet laat
intimideren en onzeker maken op basis van de vrees van de wereld en het kwaad.
Dank U voor Uw goedheid en genade die deze dag weer nieuw is.
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27 juli – Gebed en gezin
“…eer je vader en je moeder…” Ef.6:1‐3
Het oude gebod om je ouders te eren is erg nieuw en fris vandaar dat Paulus het even
aanhaalt en weer in ere herstelt.
Hij zegt erbij dat dit een gebod was met een belofte. Indien we onze ouders eren zal
het je goed gaan en zal je lang leven. Een andere manier om het laatste te zeggen is
dat je dagen worden verlengd.
Je krijgt er als het ware dagen bij indien je je ouders eert.
We hoeven onze ouders niet te vereren, want dat moeten we alleen met God doen:
Hem vereren wij.
Maar wel eren en dat betekent het respect en de zorg geven die hun toekomt. Als je
trouwt dien je je ouders te verlaten, maar dat is ook weer wat anders dan hen
vergeten.
Indien zij ouder worden hebben we de verantwoordelijkheid als kinderen om ons
respect en eer te tonen door naar hen om te zien en des noods te verzorgen.
Daar scoor je punten mee bij God, zeg maar: je krijgt er dagen voor terug. Omzien en
zorgen voor je ouders kost je geen tijd, het levert je tijd op!
Bid voor je ouders (en grootouders) met goede regelmaat. En voeg de daad bij je liefde
voor hen en je eer voor hen door ze te bezoeken. Ja, bel ze op en ga bij ze langs en
stuur dat kaartje!
Dank U voor mijn ouders. U vraagt niet dat ik het altijd met hen eens moet zijn maar
wel dat ik ze eer en dus respect heb. Daarom bid ik voor hen en zal Uw liefde aan hen
laten zien door ze naar ze om te zien.
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28 juli – Gebed en evangelisatie
“…predik dan…” Matt.10:7‐8
Er is een grote nood om de middelen en mogelijkheden van de gemeente (en
christenen) te mobiliseren in een door de Geest geleide strategie die als doel heeft dat
het Evangelie effectief wordt gebracht en zo de opdracht van Zending wordt vervuld.
We hebben een mandaat. Niet zo zeer een visie. We kunnen visie hebben voor
evangelisatie en zending. Dat is goed. Maar er iets belangrijkers om te begrijpen:
Zending is ons mandaat. Het is de reden waarom we hier zijn als gemeente in deze
wereld. Wat je visie ook is – kinderwerk, gemeentebouw, onderwijs, counseling, wat
dan ook – het is altijd verbonden aan het mandaat dat we als christenen hebben: ga
heen en maak alle volkeren tot Mijn discipelen!
Onze eerste taak is communicatie: we dienen de boodschap te brengen in woorden.
Maar het is ook een non‐verbale communicatie: de houding die we hebben naar de
mensen en ons gedrag.
We dienen Jezus te vertegenwoordigen individueel en als gemeenschap. We kunnen
prediken op de markt, het stadion, via de TV en internet, maar ook persoonlijk van hart
tot hart. We kunnen goede werken doen – dienstbaar zijn – maar moeten ook
verlossing brengen door met mensen te spreken en voor en met hen te bidden om hen
tot Jezus te brengen.
Laat vandaag te zien zijn dat Uw Koninkrijk een Koninkrijk van kracht is. Open mijn
ogen en laat ik die mensen zien die U vandaag specifiek op mijn pad brengt. Laat dit
een effectieve dag zijn voor Uw Evangelie door mij heen. Dat bid ik in Jezus’ naam.
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29 juli – Gebed en intimiteit
“…zoals een man met zijn vriend spreekt…” Ex.33:11
Mozes had een nieuw‐testamentische relatie met God, zoals Adam voor de zondeval.
Hij sprak niet via iemand anders, niet via rituelen, maar gewoon – zoals een man met
zijn vriend praat.
God wil met ons zo’n relatie, zo’n intimiteit. Niet via een afstand of via een ander maar
rechtstreeks.
Iemand zei eens: God heeft geen kleinkinderen. Wij, als gelovigen in Christus, zijn allen
kinderen van God. Hij is onze Vader. En Hij verlangt naar ons persoonlijk.
Richt je in gebed op de Vader die wil dat we dichtbij komen en Hem dichtbij laten
komen. Jezus is de Weg tot de Vader, maar we zijn vaak te druk of ongelovig en
hebben dus geen tijd of denken dat het niet voor ons is.
Dank U Vader dat U fellowship wilt met mij. Niet via iemand maar ‘gewoon’
rechtstreeks.
Dank U Jezus dat U de Weg bent tot de Vader. Openbaar Hem aan mij.
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30 juli – Gebed en voorbede
“…hij verkocht een veld…” Hand.4:37
Indien we voorbede doen voor mensen en graag willen dat God ons gebruikt in
geestelijke zin, dan mogen we dat niet té geestelijk maken.
Ik zeg wel eens dat er voor de Heer geen onderscheid is tussen het geestelijke en het
natuurlijke. Hij schiep hemel én aarde!!
Er is niet een scheidslijn…
Barnabas die veel troost en bemoediging bracht – en dus geestelijk, zo je wil, door God
gebruikt werd – kon ook geven. Of misschien wel: hij kon geven en daarom kon God
hem gebruiken als een bemoediger!
Om door God gebruikt te worden dien je een open hart en een open hand te hebben:
zowel geven in het geestelijke als het materiele (natuurlijke).
Voorbede zonder actie is waardeloos en zinloos. Ga heen en houd het warm, heeft
geen effect op een zwerver. Eet lekker en voel je vol, is “gebakken lucht” voor een
straatkind.
We dienen lief te hebben niet met de mond zozeer maar meer met daad en actie.
Indien we voorbede doen, dienen we ook onszelf af te vragen of we gevers zijn…
Maak mij een gever in de ruimste zin van het woord: U zegent mij, laat ik tot zegen
van andersn zijn, zodat U verheerlijkt wordt door mijn woorden én daden!
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31 juli – Gebed en het onmogelijke
“…enige bemoeding…” Filipp.2:1‐2
Het is onmogelijk dat God ons gebruikt om anderen op te bouwen en te zegenen
indien we roddelaars zijn.
Toch een raar iets: waarom vinden we roddels interessant en geven we eraan toe dat
onze mond negatief spreekt over anderen? Zelf over anderen die we lief hebben?!
We zijn geïnteresseerd in anderen, maar die interesse is niet altijd “als‐Christus”.
Er is een vreugde in ons vlees als we dingen over anderen weten die derden niet
weten. Of de vreugde dat we dingen weten over iemand en die persoon niet weet dat
we het weten.
Een hang naar een gevoel van macht.
Roddel is het tegenovergestelde van bemoedigen.
De Geest is een bemoediger – parakletos in het Grieks en dat betekent: iemand die je
verder helpt.
Roddel breekt af en dat is het tegendeel van “verder helpen”!
Soms roddelen mensen omdat ze zelf onzeker zijn en strijden met een gevoel van
minderwaardigheid. Het kan ook zijn dat we roddelen of daarnaar luisteren omdat we
afgunstig zijn.
Hoe dan ook, als christen willen we het beste voor de ander, zoals Jezus dat wil. Het is
onmogelijk om te bidden voor iemand en na dat gebed negatief en kwaad over hem of
haar te spreken.
Jezus U was een echte Bemoediger. Laat mijn gebed en mijn spreken tot en over
iemand in overeenstemming zijn.
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1 augustus – Gebed en evangelisatie
“…vonden genade in de ogen van het volk…” Hand.2:46‐47
We leven als christenen en gemeenten in het Westen toch wel een beetje in een crisis
als het gaat om onze effectiviteit. Welke invloed hebben we van God voor de
maatschappij? Natuurlijk zal er wel een niet‐zichtbare effectiviteit zijn, in de onzienlijke
wereld. En we moeten vol geloof spreken dat er vast wel iets gebeurt en dat Gods wil
zal geschieden… maar kijkend naar het effect van de Gemeente in de tijd van de
apostelen dan moeten we toch concluderen dat er toen wel degelijk een zichtbaar
effect was vanuit de gemeente in de wereld, de maatschappij. Dat de discipelen het
zout der aarde en het licht der wereld waren, was zichtbaar want er was vrucht.
We zijn als leiders en sprekers blij dat mensen onze preek en studie mooi en fijn
vonden. Het was weer een heerlijke preek, dank je wel. Daar ben je blij mee, en
dankbaar, zo je wilt. Maar mogen daarmee tevreden zijn?
Hoeveel preken horen de mensen per jaar? Voor het gemak zouden dat er vast wel 52
kunnen zijn. Wel effect heeft het op hun leven? Wat doen ze ermee? Wat verbetert
het de wereld en in welke mate verandert het de maatschappij?!
Laten we bidden en zoeken naar een ontevredenheid die gefundeerd is op de
openbaring vanuit de Bijbel aangaande de gemeente: een verlangen om pas tevreden
te zijn als de wonderen en tekenen te zien zijn en de gemeente effectief en zichtbaar
zout der aarde is en licht der wereld. We zijn tevreden als er dagelijks mensen worden
toegevoegd. We zijn onder de indruk – niet alleen van een goede en fijne preek – maar
met name als het levens verandert en de kracht laat zien van het Koninkrijk van Jezus
Christus.
Ik bid voor meer effect van Uw gemeente in deze wereld. Laten we als christenen
zoeken naar het meerdere van U. Laat er verwachting zijn voor een nieuwe
uitstorting van Uw Geest. We bidden voor tekenen en wonderen die volgen op de
prediking van Uw Woord!
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2 augustus – Gebed en gezin
“…zonder ophouden denk ik aan u in mijn gebeden…” 2Tim.1:3
De relatie tussen Paulus en Timotheus is te vergelijken met een relatie van een vader
en zijn zoon (kind).
De Bijbel is Gods relatie boek. Steeds weer – zowel in het Oude als het Nieuwe
Testament – zijn het de relaties die centraal staan.
Succes in het leven hangt niet af van onze werkzaamheden of materiële welvaart,
maar van de relaties die we hebben.
De Bijbel is een eerlijk boek – niet slechts de mooie verhalen en het verbloemen van
ellende. Alles komt er in voor, ook aangaande relaties:
 Volmaakte relaties, zoals binnen de Drieëenheid
 Verbroken relaties, zoals na de zondeval tussen de mens en God; Kaïn en
Abel; Jezus en Judas
 Relaties van liefde: Jezus en Johannes, Ruth en Naomi
 Relaties die spanningen gaven en conflict: Elia en Izebel, Jezus en de
Farizeeën, Abraham en Lot, Paulus en Barnbabas.
We zien het belang van relaties en de noodzaak om conflicten bij te leggen en om
bitterheid zien te voorkomen.
Omdat alles valt en staat met goede relaties, zal ik bidden voor mijn gezin, dat de
Vader mij wijsheid geeft om goede dingen te zeggen en te doen. Dat de ander door
mij wordt opgebouwd en relatie verdiept. Dat conflicten worden vermeden en/of
opgelost. Dat er openheid en eerlijkheid is. Dat er een relatie tussen mij en mijn
kinderen zal zijn gebaseerd op genade en waarheid, zoals tussen Paulus en
Timotheus..
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3 augustus – Gebed en de gemeente
“…mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden…” Matt.21:13
De lokale gemeente en haar leiders dienen te zoeken naar creatieve manieren om te
bidden en als gemeente een gebedshuis voor God te zijn.
We kunnen denken aan vormen als
1. Gebedsruimte, of ‐kamers
De Koreaanse methode zou je kunnen zeggen. Indien je als gemeente een gebouw (dus
ruimte) hebt, maak ruimte voor mensen die elk moment van de dag willen binnen
komen om te bidden voor de tijd die zij willen. Alleen of in kleine groepen.
2. Gebedsketting
Een naar mijn idee – maar ik kan het mis hebben – een bijna uitgestorven fenomeen.
Jaren geleden hadden we als jeugdgroep in tijden van crisis van iemand of voor een
specifiek project (bijvoorbeeld een evangelisatie die aanstaande was) een
gebedsketting. Voor een bepaalde periode schreven mensen zich in om te bidden voor
een uur. Men schreef zich in op een groot vel papier ongeveer een week van te voren.
En als het moment van de start van het gebed daar was, wist iedereen wanneer hij
bidden moest en wie voor en na hem gebeden had of zou gaan bidden.
Dat gaf een wonderbaarlijk ‘gevoel’ van eenheid en betrokkenheid.
3. Gebeds retraite
Het kan erg goed zijn om bijvoorbeeld jaarlijks een bepaald aantal dagen apart te
zetten en samen te komen voor gebed. Bijvoorbeeld als leiders, als evangelisatie‐team,
aanbiddingsgroep, etc.
Dit werpt zijn vruchten af zeker als het gecombineerd wordt met een verlangen om als
bediening effectief te zijn voor een specifieke periode. Bijvoorbeeld als leidersteam
drie dagen samen optrekken en bidden voor het nieuwe gemeente‐seizoen.
4. Gebedsdagen
Je kan als gemeente per kwartaal (bijvoorbeeld) een dag hebben waarop je als
gemeente samenkomt om met name te bidden, misschien gecombineerd met lofprijs
en aanbidding en een korte preek als inleiding.
Ook al ken ik de Heer al maanden en jaren, toch wil ik open staan voor nieuwe en
andere vormen van samenkomen met andere christenen om te bidden.
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4 augustus – Gebed en intimiteit
“…omdat zij Zijn stem kennen…” Joh.10:4
De schapen volgen de Goede Herder omdat zij Zijn stem kennen. Kennen of herkennen
en er vertrouwd mee zijn.
De Bijbel geeft verschillende portretten van Gods liefde voor Zijn volk en kinderen:
1. Jezus als de Goede Herder, zoals we zien in Johannes 10.
De Goede Herder zorgt niet voor de schapen omdat het moet maar omdat Hij Zijn
leven voor de schapen geeft.
We bidden tot Degene die Zijn leven heeft gegeven voor ons. De Almachtige Jezus
Christus legde Zijn leven af en nam het weer op. Die liefde voor ons en overwinning
over de zonde en de dood, is een geweldige basis om tot Hem te komen in gebed.
2. De man en zijn vrouw, zoals God Zich een Man toont tot Zijn volk, Jes.54:5
De Gemeente is de Bruid van Christus. Hij gaf haar Zichzelf en wijdt Zichzelf aan haar
om haar te reinigen en op te bouwen.
Indien we bidden, verandert dat ons, aangezien Hij met ons en in ons werkt. Hij maakt
ons klaar en verandert ons voor dat opwindende moment dat Hij terug komt voor Zijn
Bruid, de Gemeente!
3. De relatie tussen een ouder en zijn kind. Volgens Romeinen 8:15 roepen we uit door
de Geest van adoptie: “Abba, Vader”, papa en vader. Zowel de relatie met God vanuit
wie we voortkomen (vader) en de intimiteit en bindende persoonlijke relatie (abba,
papa) heeft God met ons.
Indien we bidden roepen we niet in paniek hopend dat we worden gehoord, maar we
spreken met een liefdevolle Vader, die ons Papa (Abba) is.
Ik neem ter harte de illustraties die de Bijbel als Waarheid geeft. Dit bepaalt hoe ik
bid: Jezus is de Goede Herder wiens stem ik versta en wie ik dagelijks volg; Jezus is de
Man en de Gemeente waartoe ik behoor is Zijn Bruid – het gaat om Zijn doel en Zijn
wil; én God is mijn Vader die van me houdt en voor me zorgt. Ik wankel niet.
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5 augustus – Gebed en leiderschap
“…gaven gaf Hij aan de mensen…” Ef.4:11‐16
Bid als leider dat God je de mensen laat zien zoals Hij ze ziet. We dienen mensen te
helpen om te groeien in Gods Koninkrijk. Dan zullen nieuwe leiders opstaan en mensen
de genade van God proeven voor hun leven.
Luther heeft gezegd, dat het priesterschap voor elke gelovige is. Denk niet te min van
mensen. Jezus zei dat we alle volkeren tot Zijn discipelen moeten maken. In ieder zit
het potentieel van een man en vrouw Gods die door Hem gebruikt kan worden!
Bid voor je mensen.
De beste taak kan gedaan worden door iemand die nog niet perfect is. Jij geeft de
mogelijkheid, jij bemoedigt en bidt voor hem of haar. Jij als leider geeft de ruimte om
te groeien en stappen te ondernemen.
De echte bediening van ons als christenen is niet het werk wat gebeuren moet maar de
mensen die dat werk doen. Jezus kon het beter en sneller alleen, maar Hij koos voor
een Johannes en een Petrus. De bediening is altijd gefocussed op mensen en niet het
werk! Indien het om de kwaliteit van werken zou gaan, dan had God jou ook niet
gekozen…! Maar Hij deed het, want jij bent belangrijker dan het werk wat Hij voor je
heeft!
Bid voor je mensen dat ze uitstappen zich veilig voelen. Laat er genade zijn om fouten
te maken en te leren.
Bid voor een nederig en liefdevol hart!
Weet dat leiders niet worden geboren, maar gemaakt – of beter opgevoed en
begeleid. Niemand de kans geven is niemand leiders laten worden. Au!
Wees daarom enthousiast over de toekomst. Bemoedig mensen en bid voor hen.
Bejubel, motiveer en bedank mensen die het goed doen en stappen durven zetten in
geloof!
Als leider wil ik bidden voor de mensen voor wie God mij verantwoordelijk heeft
gemaakt. Ik wil een bemoediger zijn en geloof hebben voor het werk wat God door
Zijn Geest in en door hen heen kan doen voor Zijn glorie. Dank U, dat U mij gebruikt
om anderen te vormen tot Uw doel en eer.
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6 augustus – Gebed en evangelisatie
“…ga heen…” Matt.28:18‐20
Wat veel christenen door de eeuwen heen niet hebben begrepen of opgemerkt is dat
we nergens in de Bijbel de opdracht hebben om mensen te bekeren.
Mensen bekeren zichzelf.
Bekeer je. Dat is de opdracht, maar niet: bekeer mensen.
We kunnen evangeliseren, we kunnen het Evangelie uitleven. We kunnen mensen
zegenen en helpen. Maar we kunnen hen niet bekeren. Dat is aan henzelf
voorbehouden.
Mensen bekeren zich omdat ze willen. Zíj maken de keuze. Die keuze kan niemand
voor jou maken en jij dus ook niet voor anderen.
Dit is de zegen van de eigen verantwoordelijkheid.
Niemand kan harten veranderen, dan God alleen.
Indien we het evangelie hebben gepredikt en mensen bekeren zich – een eigen keuze
– dán (ja, dán pas!) kunnen we discipelen van hen maken: we leren hen wat het
betekent om Jezus te volgen – we onderwijzen hen alles wat Hij ons in Zijn Woord
heeft onderwezen – maar dat alleen nadat zij dus zelf Jezus hebben leren kennen en
hebben verwelkomd in hun leven.
Vader, dank U dat ik niet de opdracht heb om mensen te bekeren. Die keuze moeten
zij zelf maken. Zegen mij in het brengen van Uw Woord. Zij moeten de keuze maken.
Daardoor hoef ik niet te trekken of te manipuleren. Ik doe wat U mij opdraagt en U
verandert harten – op Uw manier en Uw tijd. Vandaag is de dag van het heil. Gebruik
mij om mensen te zegenen en U bekend te maken!
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7 augustus – Gebed en aanbidding
“…van aangezicht tot aangezicht…” Ex.33:11
God sprak met Mozes – en Mozes sprak met God – van aangezicht tot aangezicht. Van
hart tot hart zou je kunnen zeggen. Het woord ‘aangezicht’ is in het Hebreeuws
“Panim” en betekent je gezicht, je persoonlijkheid. Indien je iemand kende of sprak
met iemand van aangezicht dan kende je hem zeer goed.
Vandaag spreken we via moderne communicatiemiddelen, zoals telefoon en email en
we hebben natuurlijk “skype” waarbij we via de computer met een ander kunnen
spreken en die persoonlijk kunnen zien (indien we een webcam hebben).
Toch komen al deze moderne middelen niet in de buurt van wat Mozes met God had:
van aangezicht tot aangezicht is veel meer dan communiceren over een afstand met
een webcam. Hoera we kunnen elkaar zien en horen ook al zijn we ver van elkaar
verwijderd! Nee, wat Mozes met God had was persoonlijk, zonder enige tussenkomst
van mens, afstand of techniek.
Hebben we tijd voor God om zo’n relatie te ontwikkelen? Kennen we God zo goed dat
we aan Zijn gezicht zien wat Hem bezig houdt?
In aanbidding komen we in de buurt van God in geest en waarheid. Zulke gesprekken
wil God de Vader met jou en mij voeren, zulke aanbidding en aanbidders zoekt Hij.
Ik wil U ontmoeten zonder enige tussenkomst van iets of iemand anders. U wil ik
aanbidden en U wil ik echt kennen, persoonlijk en intiem.
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8 augustus – Gebed en geestelijke strijd
“…van wie het hart volkomen is met Hem…” 2Kron.16:8‐9
De strijd hebben wij al bij voorbaat gewonnen indien ons hart volkomen met God is.
Niet alleen in tijden van nood, maar ten alle tijden.
Volkomen mijn hart met God laten zijn, betekent een diepe verbondenheid die hecht is
en constant.
We dienen vast te staan in genade en de overwinning van Jezus Christus! We kunnen
niet de ene dag met God zijn en de andere dag geen tijd voor Hem hebben.
Een hart dat volkomen met Hem is, is een hart wat behoort tot een persoon die één
met God de Vader is. Jezus was daarin een voorbeeld: Hij deed wat Hij de Vader zag
doen en zei wat Hij de Vader hoorde spreken. Dat is een voorbeeld van een hart – een
hartsrelatie – van volkomen één zijn met God.
De overwinning zit hem niet in allerlei krachtige manifestaties en proclamaties. Dat
kan allemaal leeg zijn en veel lawaai maar geen inhoud…!
Ons gebed, ons leven en de geestelijke strijd die we regelmatig doormaken valt en
staat met ons hart…
Toets mijn hart, Heer. Ik wil dat het volkomen één is met U. Dank dat Uw ogen op
mijn zijn, om Christus’ wil!
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9 augustus – Gebed en geestelijke strijd
“…dat hij jullie mag bemoedigen…” Ef.6:22
Satan heeft één doel en dat is Gods werk kapot maken. Dat kan zijn door dat hij
kwaadspreekt over God, misleidt, leugens verteld, doodt, moordt, verhindert, verleidt,
in verzoeking brengt, etc. Maar één van zijn meest succesvolle methodes is: het
brengen en geven van ontmoediging.
Het is letterlijk wat het woord in het Nederlands zegt: het ontnemen van je moed.
Je wilt iets, je kan iets en je doet het toch maar niet.
Want je bent ontmoedigd.
Paulus wist deze strijd – en daarom zond hij speciaal een bemoediger naar de
gemeente te Efeze.
Welke bediening is een “grote” bediening? We hebben allemaal wellicht onze ideeën.
Voor Paulus was dit een grote bediening: indien iemand anderen kon bemoedigen.
Hij sprak moed in. Hij motiveerde. Hij gaf de doorslag. Iemand kreeg energie om door
muren heen te breken en over beperkingen heen te springen.
Omdat hij bemoedigd was…
Wie moed mist doet niets. Wie bemoedigd is, kan veel problemen aan.
Ik bid, dat u mij vandaag bemoedigt. Rechtstreeks of via anderen. En laat mij een
bemoediger zijn, zoals Tychicus gestuurd werd door Paulus, stuur mij vandaag tot de
mensen.
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10 augustus – Gebed en voorbede
“…en bracht hem bij de apostelen…” Hand.9:27‐28
Ik wil even eerlijk zijn: Soms is het fijn dat bepaalde mensen niet in de kerk komen.
Misschien ben ik de enige maar er zijn mensen die ik – zeg maar “naar het vlees” – niet
graag zie.
Het kan zijn dat er bepaalde mensen zijn die me pijn hebben gedaan en die me hebben
gekwetst. Oude vijanden, zeg maar.
We bidden voor ons vijanden en we zegenen wie ons vervolgen. Natuurlijk, we doen
wat Jezus zegt (oa. in de Bergrede).
Maar hoe anders wordt het als zij tot bekering komen – halleluja – en wij ze onder
ogen komen – halleluja…?!!
Barnabas bracht Paulus – de oude fanatieke christen‐vervolger, die velen had
opgesloten en gemarteld – naar de gemeente.
Hoera hier is hij dan: het oude is voorbij en dit is de nieuwe Saulus: Paulus!
Jaja, hij kan zijn naam wel hebben veranderd, maar is hij écht anders?
Is dit geen undercover‐list… Worden we hier niet in de maling genomen?!
Jaja, wat in Damascus is gebeurd, dat kunnen immers zovelen verzinnen en
bedenken?!
Indien we voorbede doen voor familie, vrienden en collegas en zelfs voor vijanden dan
dienen we er rekening mee te houden dat iemand zich daadwerkelijk bekeren kan en
deel wordt van onze gemeente.
Sta daar open voor en heb verwachting!!
Geef me een hart dat open staat voor de onmogelijke dingen van U. Dat zelfs
vijanden en cynische mensen tot geloof kunnen en gaan komen! Ik wil heb openlijk
ontvangen met Uw liefde, aanvaarding en vergeving.
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11 augustus – Gebed en evangelisatie
“…het Koninkrijk van God bestaat in kracht…” 1Kor.4:20
Opwekking begint in de bidstond. Niet de programma’s of de activiteiten van de
gemeente en niet de geweldige website maakt dat het Evangelie baan breekt met
geweld. Het zijn de geweldenaars in de bidstond – de doorbrekers en degene die op de
bres staat in het gat in de muur. Zij die hun handen opheffen en de Heer van genade
geen rust geven totdat Hij Zijn beloften waar maakt. Het zijn de mensen die roepen tot
God of Hij Zijn werken weer wil vernieuwen en die dingen gaat doen opnieuw in óns
midden die Hij in het verleden elders heeft gedaan.
We erkennen als we eerlijk zijn dat we als gemeenten vaak energie‐loos zijn. We
missen de vitaliteit in woord, daad en gebed. Wie wil er bidden? Iedereen wil.
Wanneer gaan we bidden? Niemand kan…
We organiseren en doen. En even heeft het effect, maar elke organisatorische
activitetit hoe goed ook onderbouwd en gedragen zal door een aantal jaren heen weer
vervallen tot geen‐effect. En moeten we weer wat verzinnen of iets nieuws gaan doen.
Alles is – zoals Prediker terecht zegt – onuitsprekelijk vermoeiend onder de zon.
Daarom kunnen we alleen maar concluderen dat onze kracht van boven de zon komt.
Het gaat om de kracht van het Koninkrijk. Het gaat om de heerlijkheid van Jezus en het
gaat om het werk van de Heilige Geest.
Dat wordt gedaan en gerealiseerd door gebed. Een biddende gemeente is een
gemeente die samenwerkt met God. Elke opwekking begint in de bidstond.
Indien we geen biddende gemeente zijn voor stad en land – indien we niet op de bres
staan voor de wijk en de regio – dan kunnen we niet verwachten dat we een vitale en
energieke gemeente zijn in de hand van God die Hij gebruikt om opwekking te geven
en mensen te veranderen.
We kunnen alleen maar bidden tot U willen we vruchtbaar zijn en energie hebben om
de dingen te doen die U wilt. We bidden dat we een gemeente zijn vol van kracht en
leven van de Geest. Breng een opwekking in onze wijk, regio en provincie. Verander
ons land. Het is niet door kracht, noch geweld, noch organisatie en programma’s –
het is alleen door Uw Geest. Indien het niet van U komt, dan verandert er onder de
zon niets! Alleen U kan het doen en daarom bidden wij: Heer sta op!
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12 augustus – Gebed en het onmogelijke
“…toen bad ik…” Neh.2:4
Nehemia als man van geloof, die niet aankon zien dat Jeruzalem nog steeds in puin lag.
En dat hij een man van geloof was, was te zien aan het feit dat hij een bidder was.
Toen hij door de koning gevraagd werd waarom hij niet blij keek en teneergedrukt
was. Toen bad hij. Dit is het voorbeeld van het zogenaamde “schietgebedje”. We
hebben niet altijd de tijd om in de stilte de wil van de Heer te zoeken. Er is niet altijd
de tijd voor een bidstond of een vergadering met wijze mensen op zoek naar het
antwoord.
Dit was een kans die de koning aan Nehemia gaf. Wat wil je doen? Wat is je verzoek.
Nehemia bad snel (en wellicht geluidsloos).
Er zijn momenten dat we bidden en vasten, zoals Nehemia (Neh.1:14), maar er zijn ook
momenten dat er een korte communicatie met de hemel is. Het ene gebed hoeft in
kracht niet onder te doen voor de ander.
Waar ik vandaag ook ben en wat ik doe en met wie ik ook in gesprek ben, er is altijd
tijd voor een korte vraag aan Vader God. God kan het onmogelijke doen als
antwoord ook op het korte gebed.
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13 augustus – Gebed en evangelisatie
“…als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?…” Rom.8:31
Er zijn een aantal persoonlijke barrières met betrekking tot effectieve evangelisatie die
we in gebed moeten brengen om te overwinnen, omdat alleen God ze kan aantonen
én wegnemen.
De eerste is onze theologie. Het probleem van vandaag is dat we ook in ons christen‐
zijn erg op onszelf gericht zijn. Een grote eigenliefde kan leiden tot het idee dat God
míjn God is en dat Hij míjn vriend is. Ik en Jezus. Dat is een mooie relatie, maar we
mogen Jezus nooit in eigen beheer hebben. Hij is de Verlosser van de wereld – en dat
is altijd meer dan ik alleen.
Een andere barrière is ons idee van de gemeente en met name de gemeente waartoe
ik‐zelf behoor of jij‐zelf. We kunnen onze gemeente zien als een groepje of als een
club. We kunnen de houding hebben dat we niet van de wereld zijn en ook niet tot de
wereld willen horen. Dat eerste is waar – we zijn niet van de wereld – maar het
tweede moeten we schrappen: God wil dat we tot de wereld behoren: ín de wereld
zijn. Pas op dat de gemeente een gesloten club is, met exclusieve leden. Laat de kring
altijd open zijn, zodat nieuwe mensen altijd kunnen aanschuiven.
De derde barrière waarvoor we zouden moeten bidden is die van vrees of angst. Veel
christenen zijn bevreesd voor de wereld, de andere mens. We houden afstand of
spreken niet over Jezus. Maar de wereld is voor de christen bevreesd aangezien we
confronteren met leven en dood, zonde en heiligheid. Niet een confrontatie die wíj
zoeken maar die de Geest uitwerkt in de onzienlijke wereld. Indien wij in plaats van
geloof vrees hebben, dan zal de wereld nooit het evangelie horen of te zien krijgen. En
hoe zou men geloven indien men het Goede Nieuws niet hoort?!
Dank U, Vader, dat U voor mij bent en ik daarom over grenzen heen kan stappen en
U vrijmoedig kan en mag vertegenwoordigen. Ik bid dat geloof me leidt en niet
angst. U bent de God van iedereen en daarom moet iedereen het horen dat Jezus
Verlosser en Heer is.
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14 augustus – Gebed en geestelijke strijd
“…het goede wil ik maar ik kan het niet…” Rom.7:18‐20
Paulus spreekt hier over zijn frustratie die hij kende toen hij nog leefde onder wet. Dat
is een uitleg van sommigen. Anderen zeggen, dat hij die frustratie ook gekend heeft
toen hij al christen was. Prima.
Toch ben ik wel van mening dat we altijd een strijd hebben – hoe geestvervuld we ook
zijn – tegen deze frustratie: het goede willen maar het kwade doen. Weten welke
keuze je maken moet, maar toch een andere weg gaan.
We weten wel wat goed is, maar vaak doen we het niet.
Waarom niet?
Omdat we gewikkeld zijn in een geestelijke strijd. De verleider komt niet met een
aankondiging: hier ben ik dan om je te verleiden, zet je schrap. Want de verleider daar
is, komt hij niet alleen plotseling maar ook in een gedaante die je niet verwacht…
Satans eerste wapen is ontmoediging en dat doet hij door frustratie. Ons het gevoel
geven iets te moeten maar we kunnen niet. Ons het idee geven dat we iets zouden
moeten proberen maar we weten niet wat en hoe.
Dat God een plan met ons heeft, dat weet satan ook. Zijn tactiek is nu dat we het
zonder God en niet in Zijn tijds‐plan gaan doen. Indien we ontmoedigd raken en
gefrustreerd, dan zullen we het niet nogmaals doen als het wél Gods tijd is.
Jezus, werd verzocht in de woestijn en zo wordt ook ik regelmatig verzocht. Help mij
om de verzoeker te herkenning in wat voor gedaante of op wat voor moment hij ook
komt. Ik wil leren om te wachten op Uw tijd en ik wil Uw wil doen op Uw manier!
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15 augustus – Gebed en intimiteit
“…de stem van mijn liefste: zie daar komt hij…” Hooglied 2:8
God als liefdevolle Vader verlangt drie dingen van ons:
Ten eerste wil Hij ontmoeten: ons gezicht zien (van aangezicht tot aangezicht) en onze
stem horen. Zie Hooglied 2:8 en 14.
Ten tweede wil Hij graag onze fellowship, dus onze aandacht en tijd! Zie Hooglied 1:4
en 2:10.
Ten derde verwacht Hij onze onverdeelde liefde – een liefde die we Hem alleen geven.
Hij is namelijk een Jaloers God, zie Ex.34:14.
Kan je je voorstellen dat er een God is die wil dat we van Hem houden? Niet in de
eerste plaats Hem dienen, maar van Hem houden. Herinner je dat dit het eerste en
grote gebod is: Hem liefhebben!
Het gaat hier dus niet om wat wij kunnen krijgen van God, maar wat Hij van óns
verlangt.
Kort gezegd: Hij wil jou!
Vader, ik wil me door U laten vinden. Ik wil U ontmoeten en met U optrekken. Ik wil
U liefde geven. Dank dat dit mogelijk is omdat U mij eerst hebt liefgehad.
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16 augustus – Gebed en het onmogelijke
“…je zal de Heer je God liefhebben…” Mark.12:29‐34
God verwacht intimiteit met ons, dát wil Hij!
Iemand heeft eens gezegd dat het moeilijk is om God tevreden te stellen want hij is
niet snel tevreden.
Dat is geen slechte eigenschap van Hem of iets kinderachtigs, maar het is een
consequentie van Zijn hartsverlangen. Hij wil namelijk ons helemaal en niet alleen onze
diensten. Hij wil alles en niet slechts tienden of één dag per week.
Laten we het zo zeggen: God is makkelijk te behagen, maar het is erg moeilijk Hem
tevreden te stellen omdat Hij ons altijd roept tot een hoger niveau van heiligheid en
ons steeds maar weer uitnodigt tot een grotere diepte van intimiteit dan we tot nu toe
hebben bereikt!
Dit lijkt onmogelijk, maar indien we Zijn liefde een beetje begrijpen, snappen we dat
het wel zo werkt, want in elke liefdesrelatie wil je dieper groeien.
Intimiteit is meer dan regels van de wet volgen of God op de juiste manier dienen! Hij
wil onze liefde. Dat lijkt onmogelijk, maar Zijn liefde gaf alles en vraagt nu alles.
Hier staat veel meer op het spel dan gehoorzaamheid en dienen – het gaat om een
relatie die niet eerder voldoening vindt (tevreden is) tot zij intiem is!
Wat Vader God wil is dat jouw liefde voor Hem alleen is – dat het niet wordt gedeeld
met iets of iemand anders. Dat betekent dat Hij op de eerste, de centrale en de
belangrijkste plaats staat in je leven, je hart.
Dit is dan weer te zien in je levensstijl, zo ook in je dienstbaarheid. Maar het is nooit
anders om: want het mag niet zo zijn dat we God “dienen” (met christelijke werken)
zonder dat we Hem persoonlijk kennen.
Vader U vraagt alles van mij. Ik geef U alles, ik geef U mezelf. Alles wat ik heb en wat
ik ben is van U – het behoort U toe. U bent de belangrijkste en de Enige voor mij.
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17 augustus – Gebed en geestelijke strijd
“…wat moet ík doen…” Luc.18:18‐19
Het is mogelijk dat we God dienen met een puur egocentrische motivatie, bijvoorbeeld
om iets te krijgen of iets te bewijzen (dat we religieus en rechtvaardig zijn).
Het is mogelijk om ergens voor te werken zodat je jezelf op de borst kan kloppen.
Het is mogelijk om te zeggen: “Heer, ik heb U lief,” terwijl die liefde haaks staat op de
liefde die God heeft en wie God is. We kunnen God liefhebben met Eros – het Griekse
woord voor liefde, welke altijd verwijst naar onszelf: het is egoïstisch, het is een
opeisende liefde.
De rijke jongeling kwam met de vraag: wat moet ík doen… Jezus gaf aan wat hem
ontbrak, maar hij bedroefd heen. Hij wilde wel, maar kon niet, want hij had een vorm
van eigenliefde welke onverenigbaar was met de liefde die God van ons wil.
Hij wil dat we Hem liefhebben zoals Hij liefheeft: we geven aan de ander om wie die
ander is, en niet (zoals bij Eros) een geven om iets terug te ontvangen. Eros is een
liefde die de ander als het ware in de schuld zet: ik heb je dit gegeven (liefde, een
werk, aanbidding) dus nu sta je bij mij het krijt.
Satans misleiding is dat Gods liefde voor ons – welke Agape is, een gevende liefde en
niet een opeisende liefde – gelijk is aan onze vleselijke Eros en dat God, nu we in Hem
geloven op basis van wat Jezus voor ons deed, nu een schuld van liefde komt opeisen
in de vorm van kerkgang, bidden en Hem dienen.
Laten we oppassen dat we bidden omdat het moet, of omdat we iets van Hem nodig
hebben. We bezitten God niet – wat Eros wel opeist – en we kunnen Hem niet
manipuleren dat Hij dingen gaat doen die wij willen omdat Hij “immers van ons
houdt”…
Vader U houdt van mij om wie ik ben. Uw liefde is in mijn hart uitgestort door Uw
Geest. Ik wil U nu liefhebben met díe liefde: niet om iets van U te krijgen maar ik wil
van U houden om wie U bent!! Overwin de egoïstische liefde (Eros) in mijn oude
natuur door Uw Geest.
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18 augustus – Gebed en aanbidding
“…eigenwillige godsdienst…” Kol.2:23
Het is mogelijk om God lief te hebben anders dan Agape – de liefde die God heeft en in
ons woont door de Geest – zoals we gisteren zagen toen we stil stonden bij een andere
vorm van liefde, Eros. Er is nog een tweede manier waarop we als christenen God
kunnen liefhebben en dienen en dat is Nomos. Nomos verwijst naar de wet. Het is een
woord dat duidt op goed burgerschap, zoals de Grieken dachten. Een goede
maatschappij bestaat uit burgers die zich houden aan de wet (nomos). Indien je je
houdt aan de wet van de maatschappij (de staat) dan ontvang je van de maatschappij
wat je als burger nodig hebt en waar je recht op hebt.
De Farizeeërs dienden God in Jezus’ tijd puur vanuit deze vorm van liefde: goede
gehoorzaamheid en de traditie doen en je zal beloond worden. “Dank U dat ik alle
wetten onderhoud, tienden geef en regelmatig bid en niet ben als die zondaar,” laat
Jezus in een gelijkenis een Farizeeër bidden. Dit is een schoolvoorbeeld van zo’n
houding en mentaliteit.
God verlangt niet naar een zelfopgelegde godsdienst en tradities vanuit je
denominatie. Hij wil een echte relatie en dus echte liefde en aanbidding – in geest en
waarheid.
Dien de Vader niet omdat anderen het doen of omdat je zo bent opgevoed.
Natuurlijk zijn er in een gezin en maatschappij regels nodig, wetten (nomos), maar God
wil niet zo’n relatie met ons!! Hij wil van hart tot hart en niet van regel en nog meer
regels een vriendschap.
De theologie van het verdienen en de verdienste was een denkwijze die bij de Galaten
ook was binnengeslopen: de wet kwam op de plaats van de Geest en de letter op de
plaats van het geloof.
Vader opnieuw belijd ik dat ik Uw kind ben op basis van wat Jezus voor mij deed aan
het Kruis. Het is genade en niet eigen werken; het is geloof en dat als gift van U en
niet mijn inspanningen om de christelijke regels te volgen. Ik wil U ontmoeten –
bidden en bijbellezen – omdat ik Ú wil ontmoeten en niet omdat het moet! Houd mij
vast in die eerste liefde.
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19 augustus – Gebed en evangelisatie
“…de één bedriegt de ander…” Jer.9:1‐4
We leven in een maatschappij die egoïstisch is. Niemand kan je echt vertrouwen want
een ieder denkt diep in zijn hart eerst aan zichzelf. We liegen en bedriegen, we stelen
en roddelen en we vleien en manipuleren.
Toch zegt Jezus dat we de wereld in moeten gaan om Hem te vertegenwoordigen en
van Hem te getuigen.
Het is verkeerd om onvoorbereid “de straat op te gaan”. We dienen ons te realiseren
dat we de gehele wapenrusting van God moeten aan doen. We dienen vol te zijn van
de Geest en de liefde (agape) van God voor de wereld.
Als we bidden, laten we dan vragen dat de liefde van God zichtbaar zal zijn in en door
ons. Wij zijn geheel anders want we hebben Christus leren kennen. Hij die versterker is
dan degene die in de wereld is woont in ons.
Laat onze woorden waarheid en geen bedrog zijn. Liefde en geen vleierij. Oprecht en
manipulatief.
Deze dag wil ik Uw licht laten schijnen voor de mensen. Ja, Heer, doe dat door mij
heen. Geef mij Uw liefde voor de mensen in de wereld die U liefhebt.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
236

20 augustus – Gebed en evangelisatie
“…ik heb mijzelf voor alleen tot slaaf gemaakt…” 1Kor.9:16‐23
Er wordt gezegd in de verschillende wetenschappen (zoals psychologie,
taalwetenschap, sociologie) dat mensen slechts horen en zien wat zij willen horen en
zien.
Dit is belangrijk voor ons om te begrijpen.
Mensen – ook jij en ik – hebben van nature een selectieve aandacht. We zijn alleen
gericht om datgene op te vangen en vast te houden wat onze aandacht heeft.
Veel van de boodschappen die mensen ontvangen verdwijnt onbewust in de
prullenbak. En dat is maar goed ook. Hoe zouden we kunnen leven en overleven (!)
indien al informatie die dagelijks tot ons kwam, serieus moest worden verwerkt! We
zouden letterlijk gek worden!
Toch is het van belang dat we dit principe kennen en weten en er dus rekening mee
houden als we evangeliseren!
Zo heeft een evangelische organisatie pijnlijk ontdekt dat van de duizenden bijbels die
zij weggaven, het grootste gedeelte in de container belandde. Gewoon geen
belangstelling.
Een ander christelijk radio‐station ontdekte dat er maar 6000 mensen naar hun
wekelijkse uitzending luisterde, terwijl ze acht miljoen mensen binnen bereik hadden.
Gewoon geen belangstelling.
Als het gaat om communicatie is degene die de boodschap geeft, verantwoordelijk om
dat zo goed mogelijk te doen. Het is te eenvoudig en goedkoop om de ontvanger te
beschuldigen – indien de boodschap niet over komt, moet degene die “uitzendt”
zichzelf afvragen wat veranderd dient te worden…
Laten we bidden voor wijsheid en inzicht in het brengen van de boodschap van het
Evangelie. Niet alleen bidden dat mensen luisteren en ons ontvangen en er iets mee
doen, maar bovenal dat wij weten hóe we de boodschap van Jezus Christus vandaag
kunnen brengen met grote effectiviteit en bereikbaarheid.
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21 augustus – Gebed en leiderschap
“…ik heb mijzelf voor allen tot slaaf gemaakt…” 1Kor.9:16‐23
Paulus had maar één verlangen – volgens dit schriftgedeelte – en dat was dat hij wilde
dat mensen het Evangelie hoorden en Jezus als hun Verlosser ern Heer ontvingen. Dan
kon hij hen tot discipelen maken.
Maar daarvoor was wel een goede communicatie nodig.
Paulus begreep dat indien mensen naar hem wilden luisteren hij moest zijn zoals zij.
Mensen kijken misschien vreemd en geinteresseerd als een buitenaards wezen langs
komt. Maar de boodschap die hij brengt wordt alleen hun boodschap – en dan kunnen
ze het ontvangen – als hij spreekt in hun taal en levensomstandigheden. Kortom: hun
cultuur.
Mensen ontvangen nooit een boodschap indien er geen ‘gevoelde nood’ is – zij horen
en zien alleen wat zij willen horen en zien.
Indien we het Evangelie brengen als een programma, zullen weinigen echt horen.
Indien we echt zoals Jezus en Paulus het Evangelie brengen als een input in iemand
leven en zijn omstandigheden, dan zullen mensen oren hebben om te horen!
De vroege Gemeente veroorzaakte een revolutie, niet alleen omdat ze Jezus kenden
en baden en vervuld waren met de Geest maar eenvoudig weg omdat ze niet
geprogrammeerd waren – ze hadden immers nog geen ervaring en geschiedenis en
een ontwikkeld programma! – maar omdat ze midden in de cultuur stonden en met
hun woorden en daden raakvlakken hadden met de mensen ín de wereld om hun
heen.
Maak mij een leider die écht in het leven van alle dag staat en tussen de mensen om
me heen leeft. Laat ik geen afstand nemen maar zijn zoals hun zoals Paulus zich als
afgezant van U opstelde. Geef mij een verlangen om te bidden voor de mensen dat zij
niet worden als ik, maar dat ik eerst mag worden als zij, want, Jezus, U werd ook in
eerste instantie mens. Laat het Woord vlees worden ín mij!
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22 augustus – Gebed en het onmogelijke
“…geen veroordeling…” Rom.8:1
Gebed (ontdek ik toch steeds weer) is een pijnlijk en misschien wel een vermoeiend
onderwerp voor christenen.
We dienen meer te bidden. Als je dat zegt, dan beaamt nagenoeg iedereen dat. Ja, we
weten dat we meer zouden moeten bidden.
Toch doen we het niet. Waarom niet?!
Christenen voelen zich schuldig dat ze niet bidden zoals het hoort of zoveel als nodig
is…
Laten we tenminste één ding met elkaar afspreken: God veroordeelt ons niet. In
Christus is er geen veroordeling. Veroordeling of schuldgevoel mag niet de motivatie
zijn dat we meer bidden. God beware ons. Ik moet er niet aan denken dat mijn
kinderen bij mij komen omdat ze denken dat het moet of wegens een schuldgevoel. Ik
wil dat mijn kinderen bij mij komen omdat ze dat willen en omdat ze van me houden
en omdat ze weten dat ik van hen houd. God als Goede Vader is ook zo: Hij wil dat we
bij Hem komen omdat we willen en van Hem houden en niet omdat het moet…
Het bijzondere is dit: vóórdat we christen werden – ons bekeerden van onze zonden
en wereldse levensstijl – veroordeelde God ons niet. We werden christen wegens Zijn
liefde voor ons! Bijzonder dat nu we christen zijn, satan zo makkelijk ons kan misleiden
en dat we dingen voor God doen – ook bidden! – wegens schuldgevoel. Au!
Het gevolg is dat veel christenen vreugdeloze mensen zijn. Al helemaal als het gaat om
gebed. We bidden omdat het moet… en dat het voor anderen een vreugde is om met
Vader God te spreken, zien zij als een bijzondere gave. Dan zit je erg ver naast.
Dank U dat er geen veroordeling is. Ik zoek U deze dag omdat U van mij houdt en ik
van U. Laat Uw liefde mij tot U trekken en laat het niet schuld zijn dat me dwingt…
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23 augustus – Gebed en geloof
“…God is liefde…” 1Joh.4:8
Sommigen bidden omdat ze gezegend willen worden. Ze denken dat als je niet bidt en
bijbel leest, God je niet kan zegenen en je zelfs misschien wel straft…
Bestaat er wel zo’n kwaaie God?!
Geloven we niet soms in een God – op basis van onze theologie en beeldvorming – die
helemaal niet bestaat?!
God was altijd met Zijn volk in discussie aangaande de afgoden die ze hadden of in de
afgoden waarin ze geloofden. De goden van hun hart. Waarom mocht Israel geen
beelden maken van hun God. Mozes had Hem gezien en er was toch wel iets
kunstzinnig van te maken. Maar waarom is God daar pertinent tegen?!
Omdat Hij niet te vangen is in een beeld. Hij is de Levende God. Niet zo zeer de
veranderlijke God – want Hij verandert niet! – maar Hij is altijd groter dan jij en ik Hem
nu kennen. Daarom moeten we altijd openstaan voor meer van Hem. Hij is altijd groter
dan wij Hem nú kennen. Zijn liefde, trouw, genade, goedheid is groter dan wij tot nu
toe hebben gezien en gehoord en gesmaakt en geproefd!
Maak geen beeld van Hem.
De kwade, boze God – die sommigen prediken en in wie sommige mensen geloven –
bestaat niet. Dat is niet de God van de Bijbel en de God die Jezus predikte!
Vader ik kom tot U. Verbaas me vandaag met Uw liefde, genade, gerechtigheid en
waarheid. Ik wil elke dag, als ik tot U kom in gebed, openstaan voor nieuwe
openbaringen van U. Ik geloof in U, de God die Jezus predikte. U bent een goede
Vader en geen boze God. Ik wil geloven in en bidden tot de God die echt bestaat.
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24 augustus – Gebed en voorbede
“…bid zonder ophouden…” 1Thess.5:17
Waarom bid jij vandaag?
Het moet, het hoort zo, ik deed het gisteren ook, ik heb iets van God nodig…?
Wat is je motivatie?
Waarom willen christenen meer weten van en over gebed? Ze willen meer effectief
zijn. Mooi!
Maar het is niet als toverij of magic.
Het is niet een kwestie van een paar boeken over gebed lezen, of een conferentie over
gebed bijwonen en een seminar volgen.
Bidden leer je niet en doe je dan ook niet na al die instructies.
Of als je meer bidt na een goed boek over gebed, duurt het vaak niet erg lang voor je
een ander goed boek (over bijvoorbeeld evangelisatie) hebt gelezen en gebed wordt
op het prioriteitenlijstje naar beneden geschoven en iets anders (evangelisatie) neemt
de eerste plaats in.
Gebed leer je niet door de principes en methodes te kennen. (Als die al zouden
bestaan?!)
Laat je niet gek maken door boeken of mensen die beloven dat als je deze tien stappen
volgt je een beter gebedsleven zal krijgen. Boeken of beloften van vijf stappen tot een
beter verstaan van Gods stem en acht stappen tot meer financiele zegen op je leven en
tien stappen voor gebedsverhoring zijn allemaal menselijke verdichtsels en lariekoek.
Natuurlijk elke stap is gecombineerd met een goede bijbeltekst, maar daar is de bijbel
nooit voor bedoeld.
Het is nooit en het wordt nooit een systeem. Het is niet een geestelijke wet dat als je
deze stappen zo en zo doet dat er dan wat gebeurt.
Dat geldt voor je relatie met je vrouw/man, je kinderen, de vrienden én met God.
God reageert niet op een wetmatigheid. Hij is niet manipuleerbaar. Hij is de levende
God. Hij reageert alleen op echtheid en liefde (aanbidding).
Leer mij bidden, Heilige Geest, zoals het hoort en behoort. Niet op basis van
wetmatigheden of principes. Ik wil me door U laten leiden. Dank U, Jezus, dat U de
weg tot de Vader bent. Leidt mij!
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25 augustus – Gebed en aanbidding
“…wees stil voor Zijn aangezicht…” Hab.2:20
Iemand zei eens: “Gebed brengt God tot actie!”
Ik vind het prima als we boute uitspraken doen, zeker om anderen aan het denken te
zetten, maar soms gaan bepaalde uitspraken wel een eigen leven leiden en als we het
te vaak horen en er niet eens even over nadenken, gaan we het soms nog geloven ook
als dé waarheid.
God beantwoordt ons gebed en doet er iets mee. Dus ja, God handelt op basis van ons
gebed. Maar het is naar mijn mening niet zo dat zonder ons gebed God niet zou
handelen.
Gebed is niet als een afstandsbediening waarmee je God kan aanzetten of tot actie kan
brengen. God staat niet stand‐by tot ik bid…
De vraag is of we God écht beïnvloeden? Is Hij God of zijn wij het?! Heeft Hij mij nodig
of ik Hem? Bepaalt Hij wat er gebeurt of ik?!
Eerlijke vragen, hoop ik…
Kan ik echt Zijn plannen veranderen? Zijn ideeën en daden? Wie ben ik dat ik denk dat
ik dat kan en als ik het zou kunnen, mag het dan ook?
Bijzonder dat een liefdevolle Vader de mening wil horen van Zijn kind. Maar wat een
ontzag dienen we als Zijn kinderen te hebben voor de Vader en de God die Hij is!
Soms is het beter om te zwijgen en onder de indruk te zijn van Zijn grootheid.
Ik verneder me voor U. Ik wil zwijgen in liefde voor U. In ontzag kan ik alleen maar
staren naar Uw grootheid en heerlijkheid!
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26 augustus – Gebed en intimiteit
“…ga in je binnenkamer…” Matt.6:6‐8
De focus van gebed is volgens Jezus de “binnenkamer”. Het is ook te vertalen met de
opslagkamer of zelfs de geheime kamer. Een plaats waar je gasten niet brengt. Daar
waar je je kostbare zaken neer zet en de extra heerlijkheden voor een speciale dag.
De binnenkamer is geen religieuze kamer in een typisch Joods huis. Nee, bidden dat
deden de Joden in hun dagen thuis, als gezin en als gemeenschap in de Tempel of
synagoge. Als Jezus spreekt over bidden en dat je dan moet bidden niet voor het oog
(en oor) van de menigte maar in de binnenkamer, dan sprak Jezus over een verborgen
ruimte, waar niemand het zag, omdat die ruimte bedoeld was om door niemand
gezien en bezocht te worden dan jij alleen.
Wat in de binnenkamer – in het geheim – gebeurt als je daar bidt, is tweeledig:
Ten eerste bid je wat je op je hart hebt. Er zijn geen ijdele woorden en herhalingen,
want je weet het is tussen God en jou en niemand hoef je onder de indruk te laten zijn
van je woorden en volzinnen. Het kan in waarheid en geest!
Ten tweede is het een open relatie: Het is een gesprek onder vier ogen. “Laat ons
samen spreken, of richten” – een uitnodiging die God doet naar het volk in Jesaja 1:18.
Dát is wat God wil. Een gesprek waar het gaat om het hart – eerlijk zonder opsmuk –
én om tot een doel te komen, als het ware om zaken te doen.
Wil God echt weten hoe het met mij gaat? Is Hij werkelijk geinteresseerd in de ellende
die ik doormaak. Doe ik er voor God werkelijk toe. Ja! Want God zoekt niet ons gebed,
maar zoekt ons!
Als goede Vader bent U geïnteresseert in mij zelf, de persoon die ik ben. U wilt mij
ontmoeten in de schatkamer. Daar waar ik U ontmoet als mijn grootste Schat – daar
waar alle andere ‘schatten’ en ‘geheimen’ die ik verzameld heb, tot niets verbleken in
vergelijking met U. Mijn schat dat bent U – en Uw schat dat ben ik. Dank U wel!
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27 augustus – Gebed en gezin
“…om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen…” 2Kor.11:2‐3
In gebed gaat het om relatie. De relatie bepaalt ons gebed en de mate en vorm van ons
bidden. “Onze Vader” zegt veel over ons bidden, dan als we bidden in paniek tot een
God van wie we geloven dat Hij wel ergens in het heelal is…
Ons gezin is een beeld van Gods huisgezin. Onze relatie vormt de tijd ook ons
gebedsleven – een beeld van wie Christus voor ons is en wie wij voor Hem zijn.
Elke relatie gaat als het goed is door vier fasen (volgens de Amerikaanse pastor en
schrijver Jerry Cook) – en indien we het goed ontwikkelen en aanpakken zal het in de
volgende volgorde zijn :
Ten eerste is er een relatie. We spreken over jij en ik. We zien elkaar als twee mensen
die van elkaar houden en geïnteresseerd zijn in elkaar. Dan zal naar een periode een
tweede fase komen, die je kan omschrijven als identiteit. Nu spreken we niet meer
over jij en ik, maar over wij. We spreken over wat wij leuk vinden en wat wij willen.
Dan komt hieruit fase drie: we ontwikkelen of maken plannen. We hebben visie en een
droom aangaande onze gezamelijke toekomst. Dan komt de vierde stap: we geven
structuur aan die visie. We maken plannen hoe we die missie en die droom gaan
verwerkelijken.
Ieder begrijpt, denk ik, dat je deze fasen niet kan omdraaien: Indien je eerst structuur
hebt en daar probeer een visie voor te schrijven en dan ga je op zoek naar een partner
die die structuur wil toepassen met jou, dan spannen we het paard achter de wagen.
Indien je zo een huwelijksrelatie bouwt op jouw structuur, dan wordt je nooit echt
gelukkig. Je wordt hoogstens partners van een project en geen geliefden!
In gebed is het evenzo: God wil niet een goede gebedsstructuur of programma. Hij wil
ons. Hij wil dat we gaan spreken over wij – ik en de Heer, wij samen – op basis van het
feit dat we elkaar steeds beter en beter leren kennen. Hij wil Zijn plan met ons
ontwikkelen – de visie en de missie – vanuit die relatie (intimiteit). Dát zal dan
structuur geven aan ons gebedsleven – niet anders om.
Uw liefde voor mij is op mijzelf gericht. U bent niet op zoek naar werkers maar
aanbidders. Indien ik U aanbid zal mijn relatie met U mijn identiteit gaan bepalen en
zal U Uw dromen en visie en plannen laten zien. Samen zullen we daaraan werken en
dat zal de structuur van mijn leven bepalen. Laat die relatie en ontwikkeling met U
ook zo bepalend zijn voor de relaties en ontwikkelingen met mijn geliefden in mijn
gezin en familie.
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28 augustus – Gebed en voorbede
“…aan Mozes Zijn wegen…” Ps.103:7
Mozes was een geweldige bidder en voorbidder. Omdat Hij Gods hart kende.
Psalm 103 laat zien dat God aan Mozes Zijn wegen bekendmaakte en aan het volk
Israel Zijn daden.
Je kan het zo zeggen: Mozes kende Gods hart en het volk Zijn handen.
Het volk Israel zag wat God deed – alle wonderen! – maar Mozes wist waarom God ze
deed!
We kunnen erg onder de indruk zijn wat God doet. En daarom kunnen we steeds
zoeken naar wonderen en tekenen – de handen van God.
Maar we zouden moeten zijn als Mozes, en bijvoorbeeld ook David en Jezus! – zij
zochten Gods aangezicht en wilden Zijn hart kennen!!
Het volk accepteerde de situatie zoals die was – de status quo. Mozes wist dat God
meer wilde en meer kon en daarom stond hij op de bres en deed voorbede!
God zoekt naar zulke mensen die Zijn hart zoeken en niet slechts Zijn handen – wat Hij
wil en niet alleen wat Hij kan: zie Ezech.22 :30 “God zocht een mensen die in de bres
kon staan”.
De christen dient als Mozes te zijn en niet zo de mentaliteit van het volk Israel hebben.
Zie het verschil :
Mozes
Relatie
Kende Gods stem
Gods hart (wegen)
Dynamische relatie
Kende God van hart tot hart
Intimiteit

Israel
Religie
Kende de letter van de Wet
Gods handen (daden)
Passieve acceptatie
Kende God op basis van rituelen
Afstand

Heer Jezus, dank U voor de intieme relatie die mogelijk is met U en Vader God door
Uw bloed en Uw Geest. Ik wil U kennen van hart tot hart en van aangezicht tot
aangezicht. Dank U voor de uitnodiging om U écht te kennen. Dank U voor de
wonderen die U doet, maar bovenal dat Ik Uw hart mag kennen.
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29 augustus – ed Gebed en geloof
“…wanneer je vast…” Matt.6:16‐18
Vasten is iets wat we met regelmaat kunnen doen. Het moet niet. Dat we het wel
zullen doen, blijkt uit de manier hoe Jezus het zegt in Mattheüs 6: “…wanneer…” Het is
niet “als je vast” in de betekenis dat je het zou kunnen doen of juist ook niet, maar
“wanneer je vast” dat wil zeggen je gaat het zeker een keer doen. Wanneer als een
aanduiding van een moment.
Laten we eens kijken naar een aantal punten die duidelijk maken wat vasten is:
(1) Een vrijwillig afzien van een levensbehoefte.
(2) Vasten in in twee opzichten nuttig. In lichamelijk opzicht wordt het gehele
lichaamsgestel erdoor gereinigd; het rust uit en de geest en gevoelens worden
helderder. In geestelijk opzicht worden de toewijding en het vertrouwen op God
erdoor opgebouwd, indien het wordt gecombineerd met gebed en bijbellezen.
(3) Door een lange periode van vasten worden de giftige stoffen die door verkeerde
gewoonten in het lichaam zijn opgeslagen, verbrand. Allerlei verstoppende
afvalstoffen worden verwijderd, waardoor de je lichaam als "tempel van de Heilige
Geest" wordt gereinigd.
(4) Vasten kan dagelijks in praktijk worden gebracht door te beperken van wat wordt
gegeten, of door gedurende een bepaalde periode af te zien van alle maaltijden. Het
overslaan van een paar maaltijden zal weinig kwaad en veel goed doen!
Sommige christenen vasten een dag in de week. Dit kan goed zijn mits het geen lege
traditie wordt of een manier om indruk te maken van een bepaalde vorm van
vroomheid en geestelijkheid.
Let wel: wij vasten als christenen om tijd te maken om de Heer meer te zoeken
aangezien we van een bepaalde gewoonte of noodzaak afzien om meer tijd en
aandacht te hebben voor de Heer.
Dank U Vader dat ik niet mijn best hoef te doen om indruk op U te maken of door uw
aandacht te trekken door allelei geestelijke inspanningen zoals bidden, bijbellezen en
vasten. Ik bid omdat we een relatie hebben, ik lees en bestudeer Woord omdat ik U
beter en beter wil leren kennen en ik vast om meer tijd te hebben voor U.
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30 augustus – Gebed en het onmogelijke
“…wanneer je vast… wees niet als de huichelaars…” Matt.6:16‐18
Gisteren keken we even naar een aantal punten wat vasten is en hoe we het kunnen
gebruiken. Laten we dit keer eens kijken naar wat vasten niet is. Wat iets niet is,
verduidelijkt even veel:
(1) Vasten is geen verhongeren!
(2) Vasten is op zich geen geestelijke verdienste. Het is een middel voor het ontvangen
van meer kracht, indien het goed wordt gedaan: met een goede motivatie, eer
brengend aan God en niet ten behoeve van eigen geestelijkheid (trots).
In Jesaja 58 geeft God een opsomming van zegeningen die we kunnen ontvangen
indien we vasten zoals hij het bedoeld, daaronder vinden we gezondheid, beantwoord
gebed, voortdurende leiding, verfrissing, werk dat standhoud en herstel.
Het dient voor ons duidelijk te zijn dat we niet vasten om iets van God gedaan te
krijgen. Vasten kan je nooit gebruiken om God onder druk te zetten. Het is geen
manipulatieve en intimiderende hongerstaking. Laten we eerlijk zijn: God laat Zich
voor niemand voor het karretje spannen en je zal eerder sterven van de honger dan
dat God Zich laat manipuleren.
Deze zegeningen volgen aangezien we door te vasten we meer op God gericht zijn en
ons vlees in toom houden.
Ik zeg vaak: we vasten niet voor God maar voor onszelf om ons niet te laten leiden
door de begeerten van het vlees.
Als ik geregeld vast, doe ik dat omdat ik dat wil, zodat ik meer gericht kan zijn op U.
Ik wil dat mijn hart op U gericht is en niet wordt verleid of afgeleid door de zintuigen.
Help mij om gedisciplineerd U te zoeken, Uw wil te kennen en te doen.
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31 augustus – Gebed en gemeente
“…en dan zullen zij vasten…” Matt.9:15
Vandaag is Jezus in de Hemel en wij op aarde. Nu is dus de tijd om te vasten voor ons
als christenen. Het vasten zou net als gebed een actuele bezigheid dienen te zijn voor
de christen.
Hoe kunnen we vasten?
1) Persoonlijk en dus prive.
2) Als gemeente of als huiskring
3) We kunnen het ‘plannen’ zoals een bidstond, door bijvoorbeeld een dag voor dat we
het avondmaal vieren een maaltijd overslaan zodat we meer tijd hebben om Gods
woord te bestuderen, te bidden en dus Zijn aangezich te zoeken.
4) We kunnen vasten door een maaltijd over te slaan of we kunnen vasten voor een
langere periode van een aantal dagen. Pak dit wijs aan en doe dat niet alleen. Samen
ervaren we de motivatie meer en bouwen we elkaar op.
5) We kunnen ook vasten door afstand te nemen van iets wat ons bindt en slaafs
maakt: dus niet alleen voedsel, maar ook bijvoorbeeld de TV, de film, de computer,
koffie, etc.
We dienen wel altijd te kijken wat onze motivatie is. Vraag de de Heilige Geest je hart
te toetsen. De vraag is ook vandaag nog actueel: “…heb je dan werkelijk voor Míj
gevast?” (Zach.7:4‐5)
Jezus, we willen vasten voor U omdat het vasten U dient te verheerlijken en U moet
geopenbaard worden. Net als we niet willen bidden voor de mooie woorden, willen
we ook niet vasten voor het geestelijke en de discipline op zichzelf. Het moet
allemaal draaien om U! Leidt ons steeds op een weg die hoger is. Onderwijs ons door
Uw Goede Geest.
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1 september – Gebed en voorbede
“…waar de satan woont…” Openb.2:13
De brief aan de gemeente in Pergamus heeft een lugubere opmerking: “waar je woont,
namelijk waar de troon van satan is… waar satan woont.”
Hoe ziet een stad eruit waar satan woont?!
Hoe erg moet het zijn?
Ik ben me gaan afvragen of de steden waar wij wonen, niet eveneens plaatsen zijn
waar de troon van satan is en waar hij woont.
Als de eindtijd worden gekenmerkt in de bijbel als ‘zware’ tijden, dan kunnen we niet
gemakzuchtig denken dat het in Pergamus een duisternis was en bij ons vandaag niet.
Om ons heen zien we mensen die van God niets willen weten, horen we over moord,
hoererij en afgoderij…
We leven niet in betere tijden en betere steden dan de christenen te Pergamis aan het
einde van de eerste eeuw!
Laten we steeds op de bres staan en voorbede doen voor onze maatschappij en de
dorpen en steden waar we wonen en als christenen tezamen komen.
Open mijn ogen zodat ik zie waar ik woon, zoals U het ziet, Jezus! Ik wil effectief
voorbede doen voor mijn stad en regio, geef me daar de juiste ogen voor.
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2 september – Gebed en leiderschap
“…die steeds onder hen de eerste wil zijn…” 3Joh.9
Johannes werd de apostel van de liefde genoemd. Hij wilde geen – en kon geen – lange
brieven schrijven, want hij wilde graag van mond tot mond met zijn vrienden spreken.
De brieven die hij schreef waren dan ook kort en spraken over datgene wat de mensen
moesten weten. Bemoedigingen, waarschuwingen en vermaningen.
Zo was er de waarschuwing voor een zekere Diotrefes. Dat was blijkbaar een leider in
een gemeente door Johannes gesticht. Deze leider wilde graag ‘de eerste zijn’. Hij
wilde de touwtjes in handen hebben en de leider zijn en ook zo gezien worden.
Er zijn leiders die alles willen weten. Controle‐freaks, zou je heb kunnen noemen. Het
is moeilijk voor hen los te laten en anderen te vertrouwen – en meer nog: om de Heer
ín de ander te vertrouwen. Liefde kan de ander loslaten en geloof en vertrouwen
hebben in de mogelijkheden en bekwaamheden van de ander.
Wantrouwen is een teken dat we geloof en liefde missen.
Sommige leiders staan op hun titel en blijven roepen dat ze ‘leider’ zijn. Iemand zei
een dat als een leider dat vaak zegt, het een teken is van twijfel en misschien is het wel
geen leider. Je bent geen leider wegens de titel of omdat je er veel over spreekt maar
wegens de vrucht in je leven en het karakter van Jezus wat te zien is in je.
Diotrefes maakte zichzelf groot door andere leiders (oa. Johannes) te belasteren. Het is
erg minderwaardig om “groot” te worden door anderen te kleineren en te vernederen.
Heer, ik bid voor de leiders in mijn gemeente. Geef hen de zekerheid van hun roeping
en bediening door uw Geest. Geef hen wijsheid om te leiden en ruimte te geven voor
de gemeente om zich te ontwikkelen zoals U dat wilt. Geef hen uw vrede, blijdschap
en liefde om hun bediening uit te oefenen tot Uw glorie.
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3 september – Gebed en gemeente
“…we hebben deze schat in aarden vaten…” 2Kor.4:7
Gods heerlijkheid, die weergaloos en onaantastbaar is, is te zien in ons als mensen die
verre van perfect zijn. God heeft in Zijn kinderen geïnvesteerd: Hij kocht ons van de
zonde en maakte ons anders dan de wereld door de wedergeboorte en de inwoning
van de Geest in ons.
We zijn geestelijke mensen nu we Zijn kinderen zijn.
In dit lichaam dat we zullen afleggen – we krijgen een nieuw lichaam! – wordt Gods
kracht manifest, openbaar!
Daar gaat het om.
Maar we moeten oppassen dat we niet overgeestelijk worden en ons afzonderen van
het dagelijks leven en de wereld.
God wil door ons heen werken – Zijn schat laten zien! – aan de mensen om ons heen.
Deze schat is niet voor ons. De gemeente dient nooit een Fort Knox te worden, zwaar
beveiligd en verboden voor ‘vreemdelingen’. De gemeente is altijd open en dient
zichtbaar en actief in de wereld, de maatschappij, te zijn.
Als gemeente bidden we dat Uw glorie zichtbaar is in en door ons heen! Het gaat om
datgene wat U geeft, dat anderen daarvan zullen horen, het zien en U herkennen.
Laat de wereld om ons heen erkennen dat Ú God bent!
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4 september – Gebed en gemeente
“…tot opbouw van het lichaam van Christus…” Ef.4:11‐12
De taak van de gemeente dient te worden uitgevoerd door al haar leden. Dat is
mogelijk aangezien de Heer leiders aansteld die ruimte geven om mensen liefdevol te
trainen voor het werk van de bediening.
In ieder kind van God zit het potentieel van de Heer. We zijn Zijn kinderen en we lijken
op Hem. Dat is een proces van binnenuit. Maar het mag nooit latent blijven. Het zaad
in ons moet tot volle wasdom komen. De eikel is perfect in zichzelf, maar het is nooit
de bedoeling dat hij zo blijft: het moet een Eik worden!
We mogen en moeten elkaar opbouwen. We dienen elkaar aan te sporen tot groei.
Leiders dienen mensen te trainen en ruimte te geven dat zij zich ontwikkelen en tot
het doel komen wat God voor hen heeft.
Heer Jezus, U bent het Hoofd van de Gemeente, Uw Lichaam. Help mij mijn plaats in
te nemen en leer mij anderen te bemoedigen en verder te helpen op de weg met U. Ik
bid voor de leiders dat U hen visie en moed geeft om anderen vrij te zetten en trainen
tot de grote dingen en daden van U.
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5 september – Gebed en intimiteit
“…zie de Mens…! …zie de Koning!...” Joh.19:5, 14
In ons gebed hebben we vaak één aspect voor ogen. Toch dienen we niet te vergeten –
en dus voor ogen te houden – de balans van het Koninkrijk. Jezus is niet alleen onze
Verlosser die zonden vergeeft, maar ook onze Heer die we moeten gehoorzamen. De
Vader is niet alleen een goede God maar ook de Schepper en de Almachtige.
Jezus is zowel de Mens als de Koning!
Er is dus in ons gebed altijd een spanningsveld tussen het respons geven aan Vader
God op basis van het ontzag voor de Koning der koningen en de liefde die Hij geeft als
Vader.
Indien we deze balans (dit spanningsveld) vergeten dan kan er teveel nadruk komen op
Zijn Koningschap en dat beroofd ons van intimiteit, terwijl als we onze privileges als
kinderen van God teveel beklemtonen dit kan leiden tot pretentieus gedrag en
verwaandheid. Ouwe‐jongens‐krentebrood‐mentaliteit is zonde, ook al zijn we gekocht
en betaald door Jezus’ bloed en zijn we kinderen van God de Vader.
Als ik bid tot U, help mij dan om bedacht te zijn op Jezus de Mens die tussen God en
mij staat en op Jezus de Koning die komt!
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6 september – Gebed en gezin
“…spraken van de grote daden Gods…” Hand.2:11
Net als de gemeente dient het gezin vol te zijn van Gods liefde en glorie. Als ouders
dienen we te werken aan een hecht gezin.
Bid en werk aan een gezin dat vol is van de Geest. Dat er ruimte is om naar elkaar te
luisteren. Laat er aandacht zijn en liefde welke te zien is in dienstbaarheid. Laten we
oppassen dat we niet druk zijn en langs elkaar heen gaan leven.
Geef ruimte aan aanbidding en het samen zoeken van Gods aangezicht.
Laat in alles wat je zegt en doet (als ouder en kind) God worden groot gemaakt.
Doe je best om Jezus te zien in je ouders en kinderen. Als je samen leeft vallen soms de
problemen meer op dan de zegen, zien we eerder het negatieve dan het opbouwende.
De keuze is aan ons hoe we kijken en wat we willen zien. Waar zijn we naar opzoek?
Zijn we fouten‐zoekers?! Of zoeken we het hart van de ander?
Bouw aan een thuis – en dat is meer dan een mooi huis! – waar een ieder zich
veiligvoelt en geborgen.
Vader, laten wij goede ouders zijn die leven en reageren in lijn met Uw karakter.
Laten we elkaar niet afstoten maar aantrekken. Laat ons gezin en familie een plaats
zijn waar Uw liefde wordt gezien en ervaren.
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7 september – Gebed en geloof
“…het Koninkrijk van God… zien…” Joh.3:3
Veel christenen denken en geloven dat als Jezus over het Koninkrijk spreekt, dat dit te
maken heeft met de hemel en dus de plaats waar wij na onze dood naar toe gaan.
We komen tot geloof om naar de hemel te gaan. De hel vinden we namelijk niks. En
dat laatste is terecht.
Maar het geen goede motivatie om te geloven omdat je na je dood (wellicht over jaren
pas!) naar de hemel wil.
Jezus kwam leven geven in een overvloedige maat. Dat heeft met hier te maken niet
slechts met het naar de hemel gaan als we sterven.
Jezus zie dat het de Vader behaagd had om ons het Koninkrijk te geven. Niet na je
dood maar hier en nu!
Jezus zei: als je Mij ziet, dan zie je de Vader. Hier en nu. Niet pas na je dood. Dat Jezus
de Weg is tot de Vader, is voor vandaag. Niet voor na je dood.
Zo is ook de uitnodiging om wedergeboren te worden en te zijn om het Koninkrijk te
zien voor hier en nu.
We hebben ogen nodig en oren nodig om te zien en te horen wat God wil laten zien en
laten horen. Hier en nu!
Het geloof is voor nu niet voor na onze dood.
Dank U Jezus dat het Evangelie voor nu is en voor hier. Zo is ook het Koninkrijk van
God voor hier en nu. Open mijn ogen zodat ik zie! Open mijn oren zodat ik hoor.
Behoed mij voor geestelijke blindheid en doofheid. Openbaar Uw Koninkrijk aan mij!
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8 september – Gebed en voorbede
“…daar ben Ik in hun midden…” Matt.18:20
De uitspraak van Jezus dat Hij in ons midden is wanneer we samenkomen met zijn
tweeën en drieën in Zijn naam is veelzeggend.
Ik ben niet tegen grote gemeenten. Ik vind het zelf geweldig om te mogen en te
kunnen samenzijn met veel christenen. Zelfs als ik spreken mag heeft het iets
uitdagend en ik wordt daar enthousiast van.
Alleen dat duurt niet erg lang. Na een tijdje krijg ik toch de kriebels. En dan wil ik graag
weg. Alleen zijn met maar een aantal andere mensen.
In de menigte voel ik mezelf niet lang thuis. Je kan verzuipen in de massa. Je kan je
zelfs verstoppen. In de menigte val je niet op en je wordt niet echt gemist als je er niet
bent. Immers of een menigte van christenen nu bestaat uit 6.347 personen of 6.346 –
wie ziet het verschil?!
De zegen van Jezus komt tot ons indien we samen zijn met mensen die we kennen,
herkennen en die we missen als we er niet zijn en die wij missen als zij er niet zijn.
Indien we met twee of drie zijn dan kunnen we aandacht hebben voor elkaar. We
kennen elkaars naam, succes verhalen en problemen. Je kan niet lang je masker
ophouden als je elkaar veel ziet. In een kleine groep kan je je niet verschuilen, maar
dat hoeft ook niet, daar mag je je thuis voelen en echt zijn.
Dat is wel kwetsbaar en vraagt erom dat je je hart open te stelt. Ja, je kan gekwetst en
teleurgesteld worden, maar er is altijd ruimte voor vergeving en herstel. Zolang we
maar liefhebben en weten dat Jezus in ons midden is.
Indien we zo voorbede doen voor elkaar, dan spreken we over echte dingen en niet zo
zeer de christelijke frasen. Want we kennen elkaar en voelen en leven met elkaar mee.
Dank U voor Uw belofte aanwezig te zijn. Dank U dat U niet onder de indruk bent van
grote samenkomsten en massa’s mensen. Dank U dat U persoonlijk naar ons omziet
en dat we in Uw naam elkaar kunnen zegen en voorbede voor elkaar kunnen doen.
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9 september – Gebed en evangelisatie
“…een stad om in te wonen…” Ps.107:7, 36
Psalm 107 spreekt over de goedheid van God dat als mensen afdwalen of in
moeilijkheden zijn en zij tot Hem roepen Hij hen verhoort en verlost.
Eén van de manieren is dat Hij hen brengt naar een “stad om te gaan wonen”. Een
ander vers in dit Psalm zegt “zij stichten een stad om daar te wonen.”
Een stad om te wonen is een plaats waar je je thuis voelt. Waar je hoort te zijn. Waar
je gemist wordt als je er niet bent. Een plaats waar je jezelf kan zijn. Een plaats waar je
dienstbaar kan zijn en voldoening vindt in wat je bent en wat je doet. Het is een veilige
plaats en een sociale plaats. Ook in een grot kan je je veilig voelen maar je bent wel
eenzaam en zeker alleen!
God brengt mensen thuis. In Vaders huis zijn vele woningen, zegt Jezus. Het nieuwe
Jeruzalem is een stad. God wil – dat blijkt uit de hele Bijbel – in ons midden wonen.
Hij wil ook dat niemand verloren gaat. Ieder die nog niet van Jezus gehoord heeft en
nog niet in Hem gelooft die wordt door de Vader gemist. Hij wil brengen in Zijn stad,
want daar horen ze thuis.
Dank U dat U me een thuis gegeven hebt. Dat er plaats is in Uw huis en in Uw stad
voor mij. Laat mij anderen over die plaats vertellen en over Jezus onze Redder en
Heer. Laten velen U vinden en leidt hen op de rechte weg naar de stad waar zij
kunnen gaan wonen.
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10 september – Gebed en aanbidding
“…rondom de troon…” Openb.4:6
In de hemel wordt God steeds aanbeden door de engelen en alle andere wezens die
daar zijn. Ook zullen eens van alle volkeren en naties mensen Hem vereren – en
wellicht doen zij dat nu al die door geloof in Jezus na hun dood naar de hemel zijn
gegaan.
Ik geloof persoonlijk niet in een eeuwige zangdienst. Helaas voor fervente
aanbiddingsleiders die deze overtuiging wel hebben. Ik geloof echter wel in een
eeuwige lofprijs en aanbidding. Ook onze daden en onze werken en zelfs onze rust kan
een uitdrukking zijn van lof en aanbidding aan God de Vader, Jezus de Zoon en de
Heilige Geest!
Als gemeente – en dus als christenen – dienen we deze houding te hebben van de
hemel: een constant verlangen om God te prijzen, te vereren en te aanbidden.
De vier hemelse wezens die in de buurt staan van Gods troon roepen als het ware
hemel en aanrde op om Hem te aanbidden. Dan zal hemel en aarde één machtig koor
vormen – of twee koren zoals bij Nehemia en Ezra – die tezamen Hem prijzen en
aanbidden.
Dan is de hemel en de aarde vol van Zijn glorie. Ik ben namelijk overtuigd dat de
belofte dat de aarde vol wordt van Zijn glorie niet iets is wat ons passief passeert.
Want indien de aarde vol wordt van Zijn glorie en ik ben nog op aarde dan maak ik dus
deel uit van die glorie. Je kan niet op aarde zijn en slechts naar Gods glorie kijken die
de aarde vervult. Je moet meedoen. Daar zijn we voor geschapen. Aanbidders zoekt de
Vader dan ook en niet slechts pottekijkers!
Als gemeente willen we erop gericht zijn om een volk van God te zijn welke constant
lof in onze mond heeft en aanbidding in ons hart. Dat we zo Gods Woord eren en
gehoorzamen de Jezus verheerlijken.
Vader, U bent de God die troont op de lofzang van Uw volk (Ps.22:3). Laat mijn leven
en dat tezamen met mijn broers en zussen een machtige lofprijs zijn in aanbidding
voor U.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
258

11 september – Gebed en het onmogelijke
“…hoelang nog…? Ps.6:3‐4
David stelde God verschillende keren de vraag: Hoelang nog, Heer?
Dat was geen ongeloof of protest en niet een poging om God onder druk te zetten of
bij Hem van de toren te blazen.
David wist dat God God was en hij slechts mens. Ook al was hij een man naar Gods
hart, hij misbruikte die relatie niet. Er was geen sprake van zieligheid en manipulatief
gedrag. Niet een zeuren aan Gods hoofd…
Het was een vraag aangezien Hij wist dat God uitredding geeft. Hij wist dat God genade
was en daar snakte hij naar om dát te zien. Hij wist dat één van Gods namen
“Geneesheer” of “Gezondheid” was, dus vroeg hij om genezing. En dat wilde hij in zijn
sterfelijk lichaam beleven en zien.
Indien hij vroeg “hoelang nog’ uit ongeloof, dan was het een ongeloof in dat God niet
meer wilde doen wat Hij voorheen deed. Indien het uit protest was, dan was dat een
protest tegen de mensen om hem heen die zeiden dat God hem niet zag, of dat God
dood was…
Hoelang, Heer is een uitspraak van geloof dat God in actie komt.
Heer U kent mijn situatie. Genees mij en wees mij genadig. Laat zien Uw goedheid en
Uw trouw. Sta op Heer! en toon Uw macht en kracht en heerlijkheid!
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12 september – Gebed en leiderschap
“…zijn opgestegen naar God…” Hand.10:4
Cornelius is het bewijs dat God luistert naar het gebed van mensen die Hem nog niet
kennen zoals het behoort. Cornelius werd door een engel bezocht die vertelde dat
Petrus gehaald moest worden en dat die het Evangelie zou brengen. Toen Petrus
kwam en het Evangelie van Christus bracht, kwam het huis van Cornelius tot geloof en
zijn ontvingen de Heilige Geest en werden gedoopt.
Toen begon niet gebedsverhoring, maar daarvoor hoorde God het gebed van Cornelius
al en Hij zag zijn goede werken.
Dit is niet een voorbeeld van werken om eigen gerechtigheid, maar het laat zien dat
God de harten toetst. Hij is geen verwijter van fouten en wat nog niet goed is, maar Hij
is een beloner van wie Hem oprecht zoeken.
Zijn gebeden en liefdegaven zijn opgestegen tot God…
Minacht nooit het gebed van mensen of het nou kinderen zijn of mensen van een
ander volk en ras.
Ik bid als leider voor de mensen die roepen tot U. Ik vraag dat U zichzelf openbaart
aan hen zoals U dat deed bij Cornelius. Dank U dat U een God bent die Zich laat
vinden en geen minachting toont. Help mij om anderen die U nog niet kennen of niet
kennen zoals het behoort te negeren of te minachten. Maak mij nederig, Heer.
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13 september – Gebed en geestelijke strijd
“…zijn opgestegen naar God…” Openb.18:5
De zonden en ongerechtigheid van Babylon waren opgestegen of opgestapeld tot God.
Gisteren keken we naar Cornelius wiens gebeden en liefdewerken tot God waren
opgestegen of opgestapeld.
Alles wat wij doen – goed of kwaad – heeft dus een zekere uitwerking in de hemelen –
in de geestelijke gewesten! Dat is een zekerheid!
Wat stapelen wij op?!
Zijn het de liefdegaven en gebeden die een steeds hogere stapel worden of zijn het
onze zonden en ongerechtigheid? Of zijn het misschien twee stapels die elkaar in
balans houden?
Wie rechtvaardig is moet rechtvaardiger worden en wie onrein onreiner…
De keuze is aan ons.
Eén ding moet duidelijk zijn: elke daad en elk woord (gebed) blijft niet onopgemerkt en
zonder gevolgen.
We kunnen nooit ons zelf bedriegen door te denken dat God het niet ziet – of dat
bidden geen zin heeft…
We zijn allemaal stapelaars van grote hopen in ons leven.
Dank U voor bevrijding van de macht van de zonde. Ik wil dat U onder de indruk bent
van mijn gebeden en liefdewerken. Dank U dat alles wat Ik met en voor U doe, nooit
tevergeefs is en onopgemerkt zal blijven! Help mij steeds te realiseren dat mijn
woorden (gebed) en daden effect heeft (gevolgen) in de hemelse gewesten.
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14 september – Gebed en aanbidding
“…aanbid God!...” Openb.19:10
Johannes was onder de indruk van alles wat hij gezien en gehoord had. De engel die
hem alles vertelde en openbaarde, wilde hij (uit dankbaarheid?) aanbidden. Maar de
engel verhinderde dat.
Er is maar één die we kunnen en moeten aanbidden en dat is God!
Dat is een geweldige opdracht die we hebben – Hem aanbidden. Hij is het waard en
Hem komt aanbidding toe. Hem alleen!
We kunnen onder de indruk zijn van mensen wat ze doen. We kunnen onder de indruk
zijn van gebeurtenissen en dingen. We kunnen zelfs onder de indruk zijn van onszelf en
wat we doen. Maar waar we als christenen en kinderen van God van onder de indruk
dienen te zijn is onze Vader God!
Ik wil nooit de opdracht – Aanbid God! – vergeten en aan de kant schuiven als iets
voor de tweede plaats. Ik wil dat mijn aanbidding voor U altijd priorieit nummer Eén
is!
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15 september – Gebed en Gemeente
“…mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden…” Matt.21:13
Indien we als gemeente effectief willen bidden, dan moeten we niet alleen gezamelijk
bidden in de bidstond en de samenkomsten, maar ook als bedieningsgroepen ín de
gemeente.
Het is goed om als groep eenparig te bidden voor het werk en de bediening die God
specifiek ons geeft.
Zo kan er gebeden worden door een specifieke groep mensen die zich
verantwoordelijk en betrokken voelt voor evangelisatie. Een andere groep zal bidden
voor zending. Dit kan wekelijks of maandelijks of misschien per kwartaal.
Een gemeente die ik ken heeft mensen die de gave hebben van genezingen en ze
hebben een hart voor de zieken en zwakken. Zij willen meer ervaren van de kracht van
de Geest en hebben een ‘last’ voor het verlorene. Zij komen maandelijks een
zaterdagmorgen bij elkaar om specifiek te bidden voor genezingen en wonderen en
tekenen.
Het zelfde geldt voor mensen die een bediening hebben of roeping ervaren voor
bevrijding. Denk ook aan mensen die werken onder drugs‐ en alcoholverslaafden. Zij
kunnen bidden in de samenkomst of de bidstond. Maar hoeveel effectiever en
specifieker kunnen zijn als kleine groep (bediening) bidden voor hun werk en Gods
leiding daarin?
Precies zo is het met het gebed binnen het aanbiddings‐ en muziek‐team en de
huiskringleiders. Deze laatste kunnen hun lasten niet delen en gebed vragen aan de
aanwezigen in de algemene bidstond (want daar zijn immers hun eigen kringleden bij!)
Gods huis is een huis ven gebed. Ik wil daarin groeien om specifiek te bidden met en
voor de mensen die God me in mijn team geeft. Ik zal deze onderlinge samenkomsten
– dit samenkomen – niet nalaten te bezoeken en daaraan deel te nemen.
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16 september – Gebed en het onmogelijke
“…de vreugde over uw heil…” Ps.51:14
Dit is een bijzonder gebed van David. Geef mij terug de vreugde over uw heil.
Hoe is het mogelijk! Ja, het ís mogelijk: we kunnen de vreugde van God over zijn heil
verliezen, vergeten en kwijtraken. Ik weet het want ik heb het zelf ervaren.
De strijd van de christen is de strijd in het vasthouden van de vreugde over het heil.
We zijn verlost. Ja. God houdt van ons. Ja. Ik ben een kind van God. Ja. Mijn zonden zijn
vergeven. Ja. Ik heb eeuwig leven. Ja. De Heer Jezus is altijd bij mij. Ja. Hij doet
werkelijk alle dingen medewerken ten goede. Ja. Hij die in ons woont is meerder dan
degene die in de wereld is. Ja.
Het is allemaal ja en amen. We weten het en geloven het. Maar ervaren we het met
vreugde?!
Veel christenen behoren helaas tot de meest depressieve mensen ter wereld. Als er
iemand werkelijke vreugde ervaart is dat zelden een christen. We gaan gebukt onder
wat moet en niet mag. Het valt niet mee om christen te zijn. En vanuit de diepte van
onze ellende roepen we tot God. Ja, we ervaren dat we met veel verdrukking het
Koninkrijk moeten binnengaan. Het klopt dat de weg naar het heil erg smal is. Zeker
geen pleziertje, laat staan vreugde!
Ach, wat een miserabele mensen zijn wij!
David begreep het – hoe nieuw‐testamentisch was hij! – God wil en kan en móet de
vreugde in ons herstellen over Zijn verlossing.
Die vreugde moet een aantrekking zijn voor diegenen die Hem nog niet kennen. Niet
onze zwaarmoedigheid is een goede advertentie voor Zijn Goedheid maar onze
vreugde.
Zonder die vreugde zijn we niets als christenen die geloven in het Evangelie… En
betekende dat niet juist Goed Nieuws…!?
Herstel in mij de vreugde over Uw heil, Heer. In Jezus’ naam, Amen!
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17 september – Gebed en evangelisatie
“…niet naar de mens…” Gal.1:11‐12
Paulus maakte aan de Galaten duidelijk hoe hij Jezus had leren kennen.
Zij waren ondertussen misleid door valse broeders die een “ander Evangelie” brachten
– wat helemaal geen Evangelie was, het was géén Goed Nieuws! – en de Galaten
waren dat gaan geloven. Het was een boodschap dat de genade van Jezus niet genoeg
is, om rechtvaardig te worden met God dien je ook de Wet van Mozes te houden en de
Joodse tradities…
Dat was een boodschap van mensen en in lijn met het verlangen van mensen: dingen
doen die God goedkeurt en bewondert in eigen kracht. Het werken aan eigen
gerechtigheid. O, wat wil de vleselijke, religieuze mens dat graag!
Paulus maakte daar korte metten mee, want de boodschap van het Evangelie – zo had
hij dat zelf ervaren – is niet naar de mens. Het behaagt mensen niet in hun
persoonlijkheid, religieusiteit en eigen eer.
Het Evangelie van Christus is ook niet van een mens te ontvangen of te leren. Je bent
geen christen omdat je ouders dat zijn. Je kan het niet nadoen – gaan leven zoals een
andere christen leeft en dan dus zelf ook kind van God zijn.
De enige manier om het Evangelie te ontvangen en te leren is van Jezus Zelf, door
openbaring.
Wij brengen het Evangelie – we prediken het, we vertellen erover en we leven het uit.
We bidden dat mensen tot geloof komen. Dat is hun keuze op basis van wat God doet
door ons heen en ín hen.
Nogmaals: God alleen kan harten veranderen! Wij hebben niet de opdracht mensen te
bekeren.
Ik bid Heer dat U Uzelf openbaart aan de mensen om mij heen. Laat mijn leven –
woorden en daden – aantrekkelijk voor hen zijn. Laat het hen aan het denken zetten,
maar U bent Degene die de openbaring in hun leven (hart, innerlijke mens) moet
geven!
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18 september – Gebed en de gemeente
“…laat een ieder oog hebben voor wat ook van anderen is…” Filipp.2:1‐4
Als gemeente van Jezus Christus geloven we dat we op een lokale plaats zijn neergezet
door de Heer om in dat deel van de maatschappij Zijn Koninkrijk te bouwen en te
beleven en uit te leven.
We geloven dat we niet dé gemeente zijn. We erkennen dat er meerdere lokale
gemeenten zijn.
Als gezin van God willen we een eerlijke, liefdevolle en open relatie met elkaar
gebaseerd op Gods liefde, genade en waarheid.
Mensen mogen komen én gaan. We hoeven niemand voor ons te winnen en niemand
vast te houden. We zijn geen fuik: wie erin komt kan er nooit meer uit. Nee!
De kring is ook niet gesloten maar open: er zijn altijd meer mensen welkom. We
hebben geen einddoel – en zelfs als het gebouw te klein is waar we samenkomen,
sluiten we niet de deur voor nieuwkomers en gasten, maar gaan we op zoek naar een
andere lokatie of mogelijkheden.
Toch is het goed dat mensen die zich kunnen identificeren met een lokale gemeente
zich kunnen toevoegen als ‘lid’.
Je kan lid worden indien je
1. Jezus je Redder en Heer is
2. Je achter de geloofsbelijdenis van die gemeente staat
3. Je het werk van de gemeente wilt ondersteunen – meebouwen – financieel en
met voorbede.
4. Je Jezus Christus wilt dienen en Hem zult vragen wat jouw taak in het ‘leven’
van de gemeente mag zijn.
Alleen dan kunnen mensen gehoorzaam zijn en meebouwen en loyaal zijn. Ook dan
pas kunnen zij leiders ondersteunen en opgeleid worden, Hebr.13:17. Het sluit
namelijk gemakzucht en vrijblijvendheid uit.
Jezus, dank U voor de geweldige gave van de gemeente – Uw Gemeente. Dat we
samen deel uitmaken van Uw gezin. Dank U dat U mij in een lokale gemeente
geplaatst hebt om daar deel van te zijn. Mee te bouwen en mee opgebouwd te
worden tot Uw glorie. Help mij onderdanig te zijn en door Uw gebruikt te worden tot
Uw glorie!
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19 september – Gebed en aanbidding
“…zing voor de Heer met dank in je hart…” Kol.3:14‐17
Als gemeente dienen we God te aanbidden. Dat is net als voor de individuele christen
het eerste doel – of misschien wel hét doel waarvoor we geschapen en gered zijn. Zie
Joh.4:23‐24. God de Vader zoekt geen werkers maar aanbidders!
Laten we Hem aanbidden met onze nieuw geboren geest door geestelijke liederen te
zingen en dank te brengen door de Geest.
Laten we Hem aanbidden met ons vernieuwde verstand door gehoorzaam aan het
Woord te leven waardoor ons leven een offer is aan en voor Hem. Laten we Hem
aanbidden en tot Hem bidden met ons verstand.
Laten we Hem aanbidden met vernieuwde emoties want, ja!, emoties zijn van God
indien we ze juist gebruiken – laten we dat doen door voor Hem te juichen en onze
handen te klappen voor Hem. Laten we ons verblijden en dankzeggen. Tel je
zegeningen! Neem ook tijd om stil te zijn voor Hem!
Laten we Hem aanbidden met een aan de Heer toegwijd lichaam door te knielen in
aanbidding, ons hoofd te buigen, onze handen op te heffen en door te dansen met
vreugde voor de Heer.
Alles wat adem heeft dient U te loven, Heer. Zo wil ik U ook loven en aanbidding met
alles wat ik heb en kan!
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20 september – Gebed en gezin
“…dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken…” Ef.4:20‐24
Als mannen dienen we elkaar regelmatig te wijzen op de facetten van de maatschappij
die invloed op de man uitoefenen doordat zij beweren dat zij zijn man‐zijn versterken,
terwijl dat in feite helemaal niet zo is: zij verzwakken de man zoals God het bedoeld
heeft.
Denk aan alle economische, commerciële, ideologische en filosofische invloeden.
We dienen tezamen in ons gezin en als mannen in de gemeente die invloeden te
bespreken, met name welke het meest de geloofsbasis van de man in zijn relatie tot
God de Vader aantasten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan onreine gedachten, sexuele fantasie, vuile taal,
verstoorde relaties, het willen hebben van “dingen”, hebzucht en gierigheid.
Als vaders en mannen en jongens kunnen we vertrouwen in de overwinning van Jezus
Christus! Dat beleven we en ervaren we wanneer we beklemtonen dat Zijn verlossing
het vlees heeft overwonnen en dat we niet langer onder het oordeel (veroordeling en
schuld) staan. Ja, dat het de kracht van de Heilige Geest is die in een ieder van ons
woont en dat Zijn Woord, de Bijbel op elk aspect van ons leven toepasbaar is.
Alleen dan kan je als man en jongen in Christus inzicht krijgen in de roeping en gaven
die je van God ontvangen hebt om het Koninkrijk van God te zoeken en door Hem
gebruikt te worden.
Jezus, U was een échte Man. U was een Man naar Gods hart en U bent de Zoon van
God. U bent werkelijk de Koning en de Heer. Help mij om in te zien wat de aspecten
zijn van het man‐zijn volgens Uw doel. Help de mannen in de gemeente man te zijn
zoals Jezus dat was en is!
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21 september – Gebed en Gemeente
“…altijd in zijn gebeden voor u worstelende” Kol.4:12‐13
Epafras was een strijder in gebed. Niet zo zeer voor zichzelf als wel voor zijn
thuisgemeente. Hij was een reisgezel van Paulus maar vergat in de opwinding van het
reizend zendeling zijn en het samen onder weg zijn met de grote apostel Paulus zijn
thuisgemeente niet.
Paulus getuigt over hem dat Epafras veel moeite doet voor zij die in Kolosse zijn. Hij
had een hartstocht voor hun geestelijk leven en bad dat zij de wil van de Heer zouden
kennen om te doen.
Hij worstelde in gebed. Hij was als een nieuw‐testamentische Jacob die worstelde met
God. “Ik laat U niet gaan tenzij U mijn thuisgemeente zegent!” zou hij zo maar hebben
kunnen bidden.
Dit was meer dan het vragen aan God om een verzoek in te willigen. Dit was een strijd
waarbij iedere spier meedoet om de ander er onder te krijgen. Hij worstelde altijd… Dit
was niet een eenmalige nachtelijke bidstond op basis van een probleem of een verzoek
om gebed. Dit was een levenshouding, een levensstijl.
We doen vaak van alles om in de belangstelling te staan. We kunnen soms uren bidden
om iets wat we graag zelf willen. Epafras is het voorbeeld voor ons om voor anderen te
bidden (de gemeente) terwijl niemand het ziet en Eén het maar hoort. Hij bad voor zijn
stad en gemeente en liet God niet los.
Dank U voor de gemeente waartoe ik behoor – waar U mij geplaatst hebt. Ik wil
bidden onder leiding van U Geest voor deze gemeente en deze woonplaats waar we
zijn om Uw wil te kennen en Uw wil te doen tot zegen van velen. Laat Uw licht
schijnen door deze gemeente waartoe ik mag behoren.
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22 september – Gebed en gezin
“…de Here voegde dagelijk toe…” Hand.2:44‐47
De gemeente is als een gezin. Of beter: het ís het gezin van God de Vader. In een gezin
horen mensen bij elkaar of ze wilen of niet. Je vrienden kies je uit maar je broers en
zussen niet. Ook je ouders niet. Daar waar je geboren wordt, dat heb je niet voor het
kiezen.
We moeten er dus iets mee doen. De keuze is aan ons. Dat is dan ook meteen onze
verantwoordelijkheid.
Zoals in een gezin, zo ook in de gemeente, zetten de leiders (zoals de ouders) de toon.
We zorgen voor een goede atmosfeer in het gezin en de gemeente door het juist beeld
van God te hebben. Hij is in de eerste plaats onze Vader. Indien we God zien als baas,
of als Heer – wat Hij ook is! – en we leggen daar de nadruk op dan zal dat de sfeer
bepalen hoe we samenkomen, en we elkaar zien.
Ten tweede dienen de leiders (als de ouders in een gezin) open te zijn, transparant.
Indien we geheimen hebben voor elkaar of verborgen agenda’s dan is dat dodelijk voor
een gezinsrelatie – of dat nu echt in een gezin is of in de gemeente!
Ja, ik geloof dat er iets bestaat van een “goed gevoel hebben” binnen de gemeente.
Net als je je thuis voelt en dus op je gemak wanneer je in je gezin bent, zo dienen de
gemeenteleden zich te voelen als ze samenkomen. We voelen ons thuis bij elkaar. En
dit is onder andere wegens de sfeer die we met elkaar beleven. Het “gevoel”. We zijn
als gezin van God meer dan een zakelijke gemeenschap, we hebben meer dan alleen
maar de opdracht om de wil van God te doen. Het is in de eerste plaats een zijn.
Vader, U wilt dagelijks mensne toevoegen aan Uw gezin. Ik bid dat de gemeente en
thuis is voor velen. Dat mensen een “goed gevoel” hebben als ze samenkomen. Dat
men zich thuis voelt en op z’n gemak. Laat Uw liefde heersen in ons midden. Laat er
echte intimiteit met elkaar zijn: openheid en eerlijkheid op basis van Uw liefde en
aanvaarding.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
270

23 september – Gebed en het onmogelijke
“…dat werk zal voleindigen…” Filipp.1:6
Het werk dat God de Vader in ons begon in Christus door de Geest dat maakt Hij af.
Paulus was daar van overtuigd. Hij had dat denk ik vaak gezien in de mensne om hen
heen. Van een zondig wrak werden ze een heilig mens. Van een egoïst tot een
zegenend persoon.
Dit is een proces. Indien we wedergeboren zijn dan zijn we heilig en rechtvaardig – we
zijn kinderen van God. Maar om geestelijke volwassen te worden, dát is een proces.
We zijn als christenen nog niet perfect maar we zijn op weg naar perfectie,
volmaaktheid.
We zijn meer dan vergeven zondaren – alsof we daar genoegen mee moeten nemen.
Nee, we zijn vergeven en op weg naar volmaaktheid. Want dit wil God: uw heiliging.
We gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid en zijn bezig om als Jezus te worden (zie ook
Rom.8:29).
Ik dank voor Uw werk in mij. Dank U dat ik niet alleen gered ben door Jezus maar dat
Jezus ook mijn Heer is. Heilige Geest volmaak mij. Ik wil met vreze en beven uw heil
uitwerken in mijn leven zodat ik meer en meer op Christus zal lijken.
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24 september – Gebed en gezin
“…om het werk te volbrengen…” Joh.17:4
Jezus’ verlangen was Zijn Vader’s wil te doen. Dit was geen “werken” maar een gevolg
van Zijn liefdes relatie met de Vader.
We lezen in de Evangeliën steeds weer dat Jezus spreekt over “niet mijn wil maar uw
wil...”, “de Vader werkt en Ik werk ook...” en “Mijn spijze is het doen van de wil van
Mijn Vader...”.
Jezus was vol van het verlangen om Vaders wil te doen.
Dit was voor Hem nooit een moeten maar een willen. Het was niet een kwestie van
prioriteiten het was Zijn leven. Een mentaliteit. Een niet anders kunnen.
Als gezin houden we rekening met elkaar. Toch willen we graag dat we van elkaar
houden omdat dit een diep verlangen is, niet omdat het hoort of moet. We willen dat
onze kinderen opgroeien en goede keuzes maken omdat ze willen.
Opvoeden is meer dan het goede voorbeeld geven en spreken over normen en
waarden. Het is ook een geestelijk vormingsproces: dat Christus gestalte in hen krijgt.
Vader U wil dat Ik wordt als U. Zo Vader zo zoon, dochter. Ik bid voor mijn kinderen
en kleinkinderen dat ze U volgen en dienen niet omdat dat zo hoort maar omdat ze
van‐binnen‐uit door Uw Geest worden gevormd.
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25 september – Gebed en geloof
“…gelijkvormig worden…” Rom.8:29
Als christenen zijn we op een geestelijke reis: op weg naar volmaaktheid.
De essentie van christen‐zijn is dat God de Vader de Agape van Jezus Christus wil
reproduceren in mij – zie Ro.8:29.
Het Kruis is te zien als het meest belangrijke keerpunt van de geschiedenis van ons
leven: Het is de plaats die voorziet in de rust die onze ziel (innerlijke mens) zoekt. Het
Kruis is tevens het enige waardoor onze geest kan worden herboren en veranderd.
Alleen dáár en vanúit het Kruis van Jezus Christus begint onze reis terug naar de Vader.
Jezus is de Alpha en Omega (Openb.1:11). Het Kruis is als het eindpunt (Omega):
1) Bij het Kruis vinden we rust aan het eind van onze rusteloze reis in zonde en
egoïsme.
2) Bij en door het Kruis zijn we gered in de meest definitieve betekenis van het woord.
3) We worden wederom geboren (zie Gal.2:20).
Maar het Kruis is ook het startpunt als kinderen van God. Het Kruis als Alpha:
1) We zijn niet alleen “dood”, maar ook opgewekt door Christus!
2) Vanaf nu zijn we nooit meer alleen. We volgen Hem. Een samen onderweg zijn.
3) Het hele leven van de christen is bedoeld dat het vanuit een “Sabbats rust” is, zie
Hebr.4:9‐11
Ongekend en ondoorgrondelijk is de diepte van kracht en betekenis van Uw Kruis,
Jezus. Heilige Geest geef mij inzicht in de betekenis van het Kruis in mijn leven zoals
de Vader dat wil. Laat het altijd meer zijn dan een theologisch, leerstellig idee. Laat
het een kracht zijn die werkt in mij en mij verandert. Dank U dat ik mét U onderweg
ben.
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26 september – Gebed en evangelisatie
“…niet opnieuw leggen het fundament…” Hebr.6 :1
Als we mensen tot de Heer mogen brengen zij willen Jezus volgen als Heer nadat ze
Hem hebben aanvaard als hun Verlosser, dan moeten we voor ogen houden dat ze
volmaakt zijn door de wedergeboren als kinderen van God.
Vergelijk het met een eikel of beukenootje. Alles wat nodig is, zit erin.
Maar het is niet goed dat het zo blijft: Ze moeten volwassen worden – indien we de
vergelijking doortrekken, een eik of beuk.
We zijn gerechtvaardigd in onze innerlijke mens door Christus op het moment we
christen worden.
Maar we dienen een rechtvaardigheid te ontwikkelen die we aan doen: een
rechtvaardigheid die zichtbaar is in doen en laten, ons gedrag.
Wat erin zit, moet eruit komen…! Wat er niet in zit, kan er nóóit uitkomen!
Eveneens wie we in Christus zijn, moet te zien worden hoe we in de Heer leven
Of anders gezegd: Indien de eikel (die perfect is) niet uitgroeit en een eik wordt, heeft
het nooit zijn volle potentieel bereikt.
Heer, laat U zichtbaar worden in de christenen om me heen en de mensen die ik tot U
brengen mag! Het kan alleen als U in hen woning hebt gemaakt door de Geest. Help
mij om zelf écht te zijn en laten degenen die zich bekeren een échte verandering van
binnenuit doormaken, zodat wat U erin legt – het zaad van van Uw Woord – er ook
uit zal komen, dus zichtbaar: goede vrucht tot Uw glorie.
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27 september – Gebed en leiderschap
“…wandelen waardig de Heer…” Kol.1:10
Het is mogelijk dat we worden als de Heer. Dat is het doel. We kunnen alleen maar
doen wat Hij deed en grotere werken (wat Hij beloofd heeft!!) indien we worden en
zijn als Hem.
Wat er niet in zit kan er namelijk ook niet uitkomen.
Veel christenen blijven steken in hun groei.
Eén van de redenen dat dat gebeurt is onbegrip, onwetendheid, aangaande het
verschil tussen “in Christus” zijn en “in de Heer”. Het reikt te ver om in deze korte
momenten dit helemaal uit te werken, maar we dienen er wel even bij stil te staan.
Het zal tot zegen zijn als we dit begrijpen voor onszelf en voor degenen die we
begeleiden om verder te groeien in Gods Koninkrijk.
Paulus gebruikt de termen in zijn brieven veelvuldig. Lang heb ik gedacht dat het
synoniemen waren en ze dus afwisselend gebruikt werden met dezelfde betekenis.
Maar dat is niet zo.
Wanneer Paulus spreekt over “in Christus” dan doelt hij op de conditie en de
omstandigheden die we ontvangen wanneer we christen worden, kinderen van God,
dus bij de wedergeboorte. Het is een gave van genade en instant gegeven van de
Vader.
Wanneer Paulus echter spreekt over “in de Heer”, dan wordt Jezus daarmee bedoeld
als Heer van ons leven. Veel christenen hebben Jezus aanvaard als Redder (de Christus,
de Messias), maar we dienen Hem ook tot Heer te maken van ons leven.
Indien je voorbede doet en met mensen in de gemeente werkt, houdt dit dan voor
ogen:
In Christus – bevestigt altijd wie we zijn ín Jezus de Messias. Het zegt iets over onze
verkregen positie, gave en het is volmaakt. Het vraagt om acceptatie in geloof.
In de Heer – wekt ons altijd op iets te doen, het inspireert. Het zegt iets over ons
gedrag, en vraagt om een inspanning – een keuze van gehoorzaamheid: discipelschap.
Het vraagt onze medewerking en resulteert in beloning: de erfenis van het Koninkrijk.
Ik bid dat ik steeds voor ogen houd dat ik met U onderweg ben om te groeien naar
volwassenheid. Veel heeft U voor mij gedaan, maar er zijn ook dingen die U wilt doen
ín mij en door mij heen. Ik bid voor gehoorzaamheid aan Uw Woord. Dank U voor de
genade wat ik in geloof mag accepteren, maar help mij ook om gehoorzaam in
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geloof te zijn en U als mijn heer te volgen samen met de mensen voor wie U mij
verantwoordelijkheid heeft gegeven.
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28 september – Gebed en aanbidding
“…geef mij… (…) …maak mij…” Luc.15:11‐32
De verloren zoon – die een verkwister was van zijn vaders erfdeel – maakte een grote
verandering door. Hij leerde wat liefde (agape) was. Hij kwam terug bij de vader als
een ander mens.
Toen de jongste zoon vertrok zei hij: Geef mij…
Hij was nog steeds de zoon van de vader maar daar was onmin en gebroken intimiteit!
Net als God de Vader bleef de vader wachten op zijn ‘verloren’ spilzieke zoon (hang
naar luxe).
Toen de zoon terugkeerde tot zijn vader zei hij: Maak me…
Egoïsme en hebzucht (eros‐liefde) is een machtige aandrijvende en motiverende
kracht – onderschat dat niet!
“U bent jaloers en moordlustig…” Dit is geschreven aan christenen! (zie Jak.4:2)
Je begint te ‘moorden’ als je op de weg bent van egocentrische doelen en voldoening…
Af en toe is het goed om onszelf te onderzoeken: Wat heerst in het centrum van mijn
leven (mijn hart): Is het eigen‐liefde of Agape?
Waarom ervaarde Maria Magdalena en andere zondaren zich volkomen op hun gemak
bij Jezus?
Omdat Jezus de eerste man was die van haar hield met een zuivere liefde (Agape).
Het is het verlangen van God de Vader om deze intieme fellowship te hebben. Zoals de
vader van de verloren zoon verlangt hij dagelijks naar onze omgang – intimiteit en
aanbidding – en daarom ziet Hij naar ons uit!
Vader, U bent mijn Vader. Ik kom tot U niet om iets te krijgen of te vragen voor
mezelf. Ik kom tot U om bij U te zijn. Ik verlang naar U. U bent niet een middel tot
mijn egocentrische doelen, maar U bént mijn Doel! Dank U dat U steeds naar mij
verlangt en naar mij uitkijkt. Verander mij, maak mij tot wie U wilt dat ik ben. Ik ben
Uw kind en U mijn Vader – wat een voorrecht om U zo te mogen kennen in intimiteit
en te aanbidden.
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29 september – Gebed en gemeente
“…bewaar jezelf in de liefde van God…” Judas 21
Judas schreef omdat hij om zich heen de afval zag van het ‘ware’ geloof. Niet zo zeer
de strijd om de ware kerk en de juiste theologie maar het ware geloof in Christus en
het met Hem leven. Er waren spotters en huichelaars… Er was veel onechtheid. Er was
misbruik van de genade en liefde van God en leiders waren erop uit om mensen te
onderdrukken en te manipuleren en voor hun karretjes te spannen in plaats van op te
bouwen als discipelen van Jezus Christus.
De opdracht die hij geeft vloeit voort uit de waarschuwing om op te passen. Oppassen
is niet genoeg. Je dient jezelf op te bouwen in je geloof en jezelf te bewaren in de
liefde (agape) van God. Niemand kan dat voor jou doen, dat is je eigen
verantwoordelijkheid. Jij moet er iets mee doen!
“Bewaar jezelf in de liefde van God!” De betekenis van “bewaren” is hier: bescherm
jezelf. Zoals bijvoorbeeld soldaten dat doen in een fort.
Om die liefde van God draait het en laten we dat los, dan stelt ons christen‐zijn niets
meer voor...!
Ik wil de liefde van U bewaren. Uw liefde is door de Geest uitgestort in mijn hart.
Toch kan ik die liefde vergeten en er van afdwalen. Bewaar mij hiervoor. Ik bid voor
de gemeente dat Uw liefde steeds centraal zal staan en de bron zal zijn en blijven van
waaruit we alles doen!
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30 september – Gebed en intimiteit
“…je hebt de liefde van weleer opgegeven…” Openb.2:4
De NBG‐vertaling zegt “eerste liefde” en dat is een goede vertaling aangezien het
duidelijk maakt dat het gaat om een primaire, fundamentele, belangrijkste liefde.
Goed is het om te beseffen dat het hier niet gaat om een rangtelwoord: er bestaat
namelijk geen tweede soort of versie van die liefde.
Jezus zegt tegen de gemeente in Openbaring: die liefde hebben jullie opgegeven, of
zoals het Grieks ook vertaald kan worden: jullie hebben het afgelegd, losgelaten,
achtergelaten.
Jezus maakt duidelijk: de christelijke werken van de christenen in die gemeente waren
goed – misschien wel een voorbeeld voor velen van ons – maar Jezus meet ons
christen‐zijn niet af aan wat we doen en laten, maar het is op basis van intimiteit‐
fellowship.
Zoals we eerder zagen in de brief van Judas: Bewaar jezelf in de liefde van God. Dit is
een strijden dat het om die primaire (eerste) liefde (Agape) blijft gaan!
Het sluit aan bij het idee wat Jezus geeft in Joh.15:1‐9, het concept van “in Mij blijven”.
Blijf in Mij zoals Ik in jou. Blijf in Mijn liefde.
Die werken (zoals de gemeente van Efeze in Openb.2) komen dan vanzelf voort uit dit
“blijven in” (intimiteit), net zoals vrucht komt aan een gezonde boom!
Als het met fellowship goed zit, komt het met de bediening vanzelf op een natuurlijke
manier ook in orde!
Heilige Geest, help mij en maak me bekwaam om mezelf in de liefde van God de
Vader te bewaren.
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1 oktober – Gebed en leiderschap
“…de dief is gekomen…” Joh.10:10
Indien we geleid worden door ons vlees, de wereld en de duisternis – en dat kan ook
voor christenen indien we onszelf niet toetsen of we misschien niet afdwalen en
gelijkvormig worden aan de wereld en ons laten motiveren door het oude Ik – dan
worden we geleid door eigen‐liefde (Eros) en niet door Agape (de liefde van God in ons
hart door de Geest).
Indien we als leiders bezig zijn met werk en bediening en dan vallen van onze “eerste
liefde” dan zal dat te zien zijn in ons gedrag en leiders‐stijl.
We zullen op onze titel gaan staan: we worden iemand die voelt dat hij recht op iets
heeft – het gevoel dat je iets kan opëisen en claimen op basis van wie je bent.
We zullen gaan “stelen”: Iemand die zijn omgeving (en maatschappij) “rooft” omdat hij
wil krijgen wat hij wil – iemand die plundert en kapot maakt en schade aan anderen
toebrengt op basis van hun eigen wensen.
En we zullen huichelachtig gaan “parasiteren”: Iemand die misbruik maakt van de
vrijgevigheid van anderen en niets terug wil doen of betekenen voor een ander –
iemand die volkomen afhankelijk is van een ander om zelf te kunnen bestaan.
Dit is geen leiderschap naar het voorbeeld van Christus.
Jezus werd geleid door de liefde van de Vader. En indien we leven als leiders in de
gemeente vanuit die liefde (agape) dan zal dat te zien zijn in onze relaties naar de
mensen met wie we samenwerken en voor wie we verantwoordelijk zijn:
Mensen zullen Gods liefde in ons herkennen. Mensen zullen Jezus zien in ons.
We worden door de Geest tot vader in Christus gemaakt: we brengen geestelijke
kinderen voort die we volwassenheid leren en in de vrijheid zetten die God de Vader
voor hen heeft.
Vader houdt mij vast in Uw liefde. Laat ik als leider meer worden als Jezus. Laat U mij
kunnen gebruiken om anderen te zegenen. Ik bid voor de leiders in de gemeente dat
U Zichzelf aan hen openbaart en dat zij U kennen als de God die Liefde is. Laat dat
altijd de bron zijn van waaruit ze dingen doen en laten, spreken en zwijgen.
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2 oktober – Gebed en geestelijke strijd
“…hieraan hebben we de liefde leren kennen…” 1Joh.3:16‐17
De hernieuwing van een volkomen toewijding aan de Heer, wat alleen mogelijk
wegens een echte oprechte liefde die we met niets en niemand anders delen is met
name om twee redenen niet gemakkelijk:
Ten eerste is daar de mogelijkheid van spot, hoon en buiten gesloten worden.
Wegens de welvaart van onze maatschappij, de gerichtheid op het materiële, prestige
en status is het niet makkelijk om jezelf kwetsbaar op te stellen.
De Zeitgeist heeft de maatschappij in het Westen bezield met een onchristelijke en
zelfs anti‐christelijke manier van denken en leven
Ten tweede zal Gods liefde (apage) van de individuele christen verwachten dat er
toewijding is aan vormen van opoffering – want liefde geeft zichzelf! – die nieuw en
ongewoon zijn. Misschien zal het wegens die nieuwe toewijding in de de Gemeente
nodig zijn om tradities aan te passen of af te schaffen.
Er is namelijk (ook in de gevestigde kerken) weinig tot geen begrip voor discipelen die
toegewijd zijn aan Jezus vanuit een persoonlijke relatie (intimiteit) en leiding van de
Heilige Geest.
Helaas is het zo dat veel gemeenten hun zekerheid en identiteit vinden in
programma’s, vormen van samenkomst en aanbidding en zelfs wetticisme.
De Apostelen waarschuwden de gemeenten herhaaldelijk tegen wetticisme en
formalisme
Jezus schrijft over “oordeel” tegen een lauwe gemeente, Openb.3:16 – en er was ook
een gemeente waar Jezus buitenstond (3:20) wegens gebrek aan intimiteit.
Ik erken Jezus dat als ik U helemaal toegewijd zal volgen dit onbegrip en vervolging
en geestelijke strijd met zich mee zal brengen voor mijn oude‐ik, mijn vrienden en
mijn omgeving. Help mij om desondanks dat goede keuzes te maken om U te zoeken
en U te volgen en U te dienen!
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3 oktober – Gebed en gemeente
“…dien elkaar door de liefde…” Gal.5:13‐14
We worden door Jezus uitgenodigd om Hem te volgen op het smalle pad dat tot het
leven leidt. De weg naar het verderf is breed, maar wij kiezen ervoor om serieus de
Heer te volgen en zelfs op de moeilijke weg Hem vast te houden en dat kan ook want
Hij houdt óns vast!
Deze toewijding dienen te maken op basis van liefde – omdat we van elkaar houden!
Toch kan je als christen van die weg afdwalen en Jezus dienen en volgen met een
ander soort liefde dan de liefde waarmee Hij ons liefheeft en welke liefde Hij terug wil
ontvangen.
Het is mogelijk dat we God en elkaar dienen op basis van het doen van goede werken.
We leggen nadruk op de letter en niet de Geest. We zijn dan uit balans met genade
omdat we op de “waarheid” alleen maar nadruk leggen.
We kunnen ook God en elkaar dienen op basis van eigenbelang en zelfinteresse. Het
wordt een liefde zoals de wereld dat kent: voor wat, hoort wat. We dienen en hebben
lief omdat we een gevoel hebben dat we bij de ander in het krijt staan (we voelen
schuld) of we dienen en hebben lief omdat de ander later iets voor ons kan en dus
moet doen (we manipuleren). Hierbij zijn we uit balans met genade én waarheid
omdat we een rol spelen (huichelaars zijn) en misbruik maken van de genade van God.
Ja, we kunnen zelfs bijbelteksten gebruiken om onze mening hard te maken en de
ander te bewegen iets te doen wat wij willen.
Door de liefde van God (agape) zullen we Hem en elkaar liefhebben met genade en in
waarheid en de ander accepteren zoals hij of zij werkelijk is. We zullen elkaar dienen
om elkaar verder te helpen groeien naar het beeld van Christus.
De beste vorm om elkaar te dienen is voor elkaar te bidden en elkaar praktisch te
helpen. Bidden en doen.
Vader, Ú bent Liefde. Leer mij die liefde van U. zonder die liefde (agape) ben ik niets
en is al mijn dienen alleen maar lege godsdienst… Ik wil echt zijn zoals Jezus. Laat
mijn gebed geen vroom gepraat zijn en mijn dienen van de gemeente geen lege huls.
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4 oktober – Gebed en leiderschap
“…het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles…” Filipp.3:8‐16
Paulus is het voorbeeld van een radicale bekering en een passievol dienen van
Christus. Tot het laatste moment in zijn leven was Hij vol van de liefde van de Heer en
van de liefde voor de Heer.
Voor Hem was intimiteit en het dienen van Jezus in een bediening nooit een werken
omdat het moet of een werken om iets te verdienen en te krijgen.
Hij was en bleef vol van de liefde van Jezus.
Aan de gemeente te Filippi schreef hij uitgebreid waar hij vol van was en wat zijn
drijfveer was als christen en leider (leraar, apostel): Ik wil Jezus kennen en steeds meer
één zijn met Hem. Ik vergeet wat achter me ligt en jaag naar het doel.
Hij schreef dit niet om te zeggen hoe goed hij bezig was maar als een model, een
voorbeeld ter navolging. Hij schreef dan ook: laten we op de ingeslagen weg
voortgaan!
Je kan afdwalen van je passie en liefde voor Jezus. Je gebedsleven kan een werken
worden – het wordt saai, voorspelbaar en het “moet”.
Dank U voor een man als Paulus die ik mag kennen door Uw Woord. Een voorbeeld
van passievol leven met en voor U. Toets mij! Laat ik als Paulus zijn en vol verlangen
zijn om U beter en beter te leren kennen om gelijkvormig te worden aan U. Houd mij
vast op de goede weg. Ik bid voor de leiders in de gemeente dat bij alles wat ze doen
hun drijfveer Uw liefde is. We willen U kennen!
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5 oktober – Gebed en gezin
“…want Hij wist zelf wat er in de mens omgaat…” Joh.2:23‐24
Jezus kende de mens door en door. Hij vertrouwde zichzelf niet toe aan de mensen,
want Hij kende hun hart en hun motivatie. Later zei Hij echter tegen zijn discipelen: Ik
noem jullie vrienden wat Ik heb verteld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Als vrienden in een gezin of ook in een gemeente, dienen we elkaar te kunnen en
durven te vertrouwen. Man en vrouw en ouders en hun kinderen… die relatie is alleen
intiem en sterk indien er wederzijds vertrouwen is. Wantrouwen brengt altijd afstand.
Een veilige afstand, dat is wel zo wijs. Maar indien we ons leven samen delen dat
moeten we elkaar vertrouwen. Zonder dat kunnen we niet samenleven en
samenwerken, laat staan kinderen opvoeden en klaar maken om op eigen benen te
staan. Indien thuis geen vrede en vertrouwen is, waar kunnen we het dan leren?!
Het gezin als de veiligste plek waar we kunnen zijn – waar we ónszelf kunnen zijn!
Blijf altijd biddend op de bres staan voor de relaties in het gezin en de familie! Liefde is
een keuze. Een keuze die zich uit in gebed.
Vader, help mij geestelijk volwassen te worden en me ook zo te gedragen. Ik
vertrouw U! Maar openbaar mij indien ik níet te vertrouwen ben? Toets mijn hart
met name in mijn relaties tussen mijn gezinsleden. Laat ons huis een huis zijn waar U
en de anderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.
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6 oktober – Gebed en intimiteit
“…gemeenschap…” 1Joh.1:7‐9
Ons is altijd onderwezen dat we Jezus moeten vertrouwen. Maar dit is ook een
belangrijke vraag die daar niet los van staat: Kan Hij ons wel vertrouwen?!
Het gaat hier niet zo zeer om “vergeving”, maar meer om de vraag hoe lang duurt het
dat we volwassen worden in de Heer?
Indien ik mijn liefde deel met iets of iemand anders (ik blijf niet in Hem, Joh.15), kan ik
vergeving ontvangen maar intimiteit met God (“fellowship”) is verbroken!
God wil niet alleen maar genadig zijn en steeds weer zonde vergeven. Dat doet Hij,
maar dat zou niet de bedoeling moeten zijn. We dienen volwassen te worden in
Christus en dus van heerlijkheid tot heerlijkheid te gaan en niet van vergeving tot nog
meer vergeving.
God wil vergeving want Hij is genadig, maar Hij nog veel meer wil, is intimiteit – want
Hij is liefde!
Jezus, U bent de Weg. De Weg tot de Vader. U maakt in Vaders huis een plaats voor
mij. Vader, ik wil tot U komen niet alleen indien ik gezondigd heb en dus om
vergeving te ontvangen, maar ik wil tot U komen om fellowship met U te hebben.
Dank U, Jezus dat U stierf aan het Kruis om die intimiteit met de Vader mogelijk te
maken.
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7 oktober – Gebed en geloof
“…hoe zou ik zo’n grote wandaad kunnen doen tegen God?...” Gen.39:9
Gisteren stonden we er al even bij stil: God is genadig en Hij vergeeft zonde. Maar Hij
wil des te meer een intieme relatie met ons want Hij is liefde.
Indien we die gemeenschap met Hem hebben – Hij in ons en wij in Hem, zoals de
wijnstok en de ranken – dan bewaart die intimiteit ons voor zondigen.
Die liefde houdt ons op de goede weg.
Die liefde maakt dat we niet willen zondigen. Het is niet op basis van angst voor straf,
maar op basis van liefde. Liefde kwetst niet.
Liefde maakt ook geen misbruik van de vergeving en genade van de ander. Het is niet:
Indien je van me houdt dan vergeef je me, maar: Indien ik van je houd, dan doe ik alles
wat jouw behaagt.
Het is het verschil tussen David en Jozef.
David had gezondigd wegens overspel met Batseba. Jij vraagt vergeving en ontvangt
het. Neem Uw Geest niet van mij. Verban mij niet uit uw aanwezigheid.
Gof vergaf en willigde zijn verzoek in.
Jozef zondige niet en had dan ook vergeving nodig. De motvatie van Jozef was zijn
liefde voor de Heer. De vrouw van Potifar probeerde dagen achter elkaar die jonge
Jozef in haar bed te krijgen. Maar hij maakte goede keuzes.
Elke verzoeking is alleen te weerstaan door goede keuzes te maken. Bezwijken voor
een verzoeking is slechts het maken van de verkeerde keuze. We overwinnen niet door
passief te zijn maar in geloof of vanuit geloof keuzes te maken die God welgevallig zijn.
Dat zou Jezus ook doen!
Jozef gehoorzaamde aan God niet wegens angst voor de hel of de pijnlijke gevolgen
van zijn verkeerde daad. Hij deed het omdat Hij van God hield.
We hebben als Christenen te vaak David tot ons voorbeeld gemaakt en niet Jozef!
Heilige Geest, houd me vast in de liefde van God de Vader en de toewijding van
Christus. Het is niet genoeg dat ik het kwaad vermijd, maar dat U het ín mij overwint!
Help mij om het vlees te kruizigen, zodat ik het goed wens en doe.
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8 oktober – Gebed en voorbede
“…je bent van je eerste liefde gevallen…” Openb.2:4‐5
Indien we voor mensen bidden, dan kunnen we bidden dat het goed met ze gaat, dat
ze krijgen wat ze willen en dat ze in alles gezegend worden naar lichaam, ziel en geest.
Eén van de dingen waar we zeker voorbede voor moeten doen is het vasthouden en
dus niet achterlaten, loslaten of afvallen van hun eerste liefde.
Indien we bidden voor ons geliefden, buren en collega’s, dan mogen we niet vergeten
dat het om díe liefde gaat. Mensen die wandelen in die liefde met God, hebben erg
veel gewonnen.
Niets is zo erg als zegen ervaren maar niet die liefde die God geeft en van ons vraagt!
God de Vader is niet langer een geestelijke realiteit voor hen indien zij liefde en
intimiteit veronachtzaam.
Wanneer zij die eerste liefde en intimiteit verwaarlozen kunnn zij niet langer
emotionele en geestelijke tevredenheid ervaren – wat voor andere zegen en welvaart
is ook is! Wanneer zij het besef van Zijn levende aanwezigheid kwijtraken of nooit
hebben gekend heeft dat voor hen tot gevolg dat zij geestelijke verdoofd wordt (het
ervaren van een innerlijke lusteloosheid).
Bekering betekent NIETS indien zij niet begrijpen dat zij God als Vader “heb laten
zitten”, dus hebben teleurgesteld. Of zoals iemand eens heeft gezegd: Bekering
betekent: “Vader, ik heb U gemist en het spijt mij. Ik wil U niet langer missen en zonder
U zijn en de dingen zonder U te doen...!”
Voor de meeste christenen is bekering, je fout toegeven (wat je gedaan hebt) en
beloven dat je zal proberen het niet meer te doen. Dat is een referentie aan jezelf en je
eigen pogen en God zelf komt er niet in voor...!
Heilige Geest, overtuig hen die Jezus niet kennen van zonde, gerechtigheid en
oordeel. Van zonde omdat zij in Jezus niet geloven. Zij die U wel kennen, leidt hen tot
de volle waarheid van de liefde (intimiteit) met de Vader. Houd ons vast in die eerste
liefde!
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9 oktober – Gebed en geestelijke strijd
“…de geest die in ons woont…” Jak.4:4‐5
Er is de blijvende strijd voor de christen – de persoon die Jezus Christus volgt –
namelijk de strijd met zichzelf om niet gelijkvormig te blijven aan de wereld of dat te
worden.
Satan is verslagen en Jezus heeft de wereld overwonnen, maar er is de strijd met ons
oude mens. Dat moeten we voor dood houden, maar hij steekt toch weer z’n kop op
als het even kan.
Er is een goede strijd van het geloof om te blijven wandelen met Jezus in Zijn liefde.
We moeten strijden om een leven te blijven leven zonder compromissen met het vlees
en de wereld en zonder dat we religieus worden.
Een leven zonder compromisen betekent dat mijn liefde vaststaat – mijn emoties en
belangen zijn op God gericht. Ik moet een volkomen toewijding hebben van mijn hart
die ik op God richt als mijn Vader
Het is mijn eigen strijd of een strijd die ik alleen voer. Het is God in mij die de
overwinning over het vlees geeft. Door de Heilige Geest doden we de werkingen van
het vlees. Het kan worden gezien als de reflectie van het licht van de zon op de maan:
We reflecteren de liefde (Agape) die God de Vader ons gegeven heeft zo zuiver
mogelijk terug tot Hem. Alleen dát behaagt Hem. Geen eigen strijd in eigen kracht tot
eigen eer.
We kunnen de liefde van God niet vasthouden en we kunnen Jezus niet toegewijd
blijvend volgen vanuit een kracht die we vanuit onszelf opwekken. Het dient van
“Boven af” gegeven te zijn.
Ik kan niets in eigen kracht. Ik belijd: Zonder U, Jezus, kan ik niets doen! En dat is erg
weinig. Maar dank U dat U mij leidt en vasthoudt en de overwinning geeft over de
verzoekingen, het vlees en de wereld. U bent de Overwinnaar in mijn leven.
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10 oktober – Gebed en leiderschap
“…Ik ken je écht niet…” Matt.7:21‐23
Er is een groot verschil tussen zalving en intimiteit. Als leiders worden we door
onvolwassen leiders en de onvolwassen “massa” verleid om helemaal te gaan voor
zalving. Dat is wereldgelijkvormigheid, want het gaat om het plezieren van de mensen
en het vlees. Zie hoe groot ik ben en hoe geweldig de Heer míj gebruikt!
De menigte was onder de indruk van Jezus’ wonderen, de zieken die genazen en het
brood dat Hij hen gaf. Dat was de reden dat ze steeds terug kwamen. Ze haakten
echter af toen Jezus sprak over “mijn bloed drinken” en “mijn vlees eten”. Een
uitnodiging tot de diepste intimiteit en fellowship. Daar hadden ze geen oren naar. Ze
wilden de zalving zien en niet de intimiteit ervaren.
Tragisch…
We hebben wonderen gedaan in Uw naam… Ik zal zeggen: “Ik ken je niet… ga weg van
mij…”
Dit heeft te maken met het gebrek aan intimiteit – en het tragische is: velen van ons
hebben met dit gebrek leren leven en vinden het prima zo...
Jezus spreekt in “Ik ken je niet” over een intiem kennen, vanuit relatie, niet over een
verstandelijk kennen.
Jezus doet voorbede voor ons (in Joh.17:24‐26) met het oog op deze intimiteit – Hij
doet geen voorbede voor ons voor zalving, niet voor een grote bediening of wereld‐
bekendheid. Weet, dat Jezus een gebed voor deze dingen nooit gebeden heeft! Dat is
alleen maar een verzoeking van Satan aan ons om op die dingen gericht te zijn en te
wensen!
Jezus, aan alles komt een einde. Tongen zullen verstommen en kennis zal ophouden.
Wonderen en tekenen zijn in de hemel niet nodig. Het gaat in de eerste plaats om de
liefde – de intimiteit van het kennen van U – want de liefde blijft. Ik bid voor ons als
leiders dat we vastblijven houden aan U en Uw liefde, aangezicht, altijd zullen
zoeken en laat dát onze bron en vreugde zijn.
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11 oktober – Gebed en intimiteit
“…kom tot Mij…” Matt.11:28
Om onze intimiteit met God te cultiveren dienen we regelmatig onze binnenkamer in
te gaan en te bidden. In stilte dus. Het is iets tussen God en mij.
Als we bidden mogen we spreken met God de Vader over alles wat ons bezig houdt. In
een liefdevolle relatie zijn er geen verborgen agenda’s en geheimen. Integendeel: die
maken aan de relatie juist een einde. Dan blijft er alleen maar iets formeels over.
Vertel God over je zorgen en waar je mee bezig bent en over in zit. Ook je zorgen voor
anderen kan je met Hem delen. Spreek over je zonden. Hij wil er met je over praten,
niet om te straffen maar om het in het licht te brengen zodat het wordt opgelost,
beleden, vergeven en overwonnen. Bovenal spreek met Hem over je verlangen naar
Hem en dat je Hem nodig hebt.
Laat dit alles gepaard gaan met aanbidding (in geest en waarheid), bid in de Geest
(nieuwe tongen) en wees constant vervuld met de Heilige Geest als een frisse zalving
van blijdschap. Dank Hem voor alles en vraag Hem je te leiden specifiek voor deze dag
in de dingen die Hij voor je heeft voorbereid (Ef.2:10).
Ik wil U steeds beter en beter leren kennen! Ik wil dat U in elk aspect van mijn leven
(woorden en daden) verheerlijkt wordt.
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12 oktober – Gebed en gezin
“…en Zijn geboden zijn geen zware last…” 1Joh.5:2‐3
Dit is een wijze conclusie: indien we Hem liefhebben zullen we Zijn geboden bewaren
en die zijn geen zware last.
Liefde en liefhebben maakt altijd het verschil.
Misschien zijn we al lang getrouwd en is het allemaal gewoon geworden. Ook in je
huwelijk en gezin kan je je eerste liefde verwaarlozen. We zijn getrouwd en hebben
kinderen. Dat is nu eenmaal zo. Net zoals veel andere mensen getrouwd zijn en
kinderen hebben. Toch zal liefde het verschil maken: Ik ben getrouwd en ik heb
kinderen. Dat is mijn man of vrouw en die is van niemand anders! Ik heb kinderen,
maar dat zijn “mijn” kinderen en die zijn van niemand anders.
Liefde is de toets.
Laten we nooit spreken en ook niet denken dat we niet meer van elkaar houden. Dat
doet pijn, zowel bij de ander als in je eigen hart…
Terug naar de Heer die Liefde is en liefde geeft.
Indien ik het leven met mijn gezin moeilijk en zwaar vind – een last – dan is er iets
fundamenteels mis.
Ik bid vandaag in het bijzonder voor de liefde van U tussen mijn gezinsleden. Uw
liefde maakt het verschil. Het komt niet op huwelijkscursussen aan of een
verstandelijk “kiezen” voor elkaar. Het is Uw liefde voor elkaar dat maakt dat we
met elkaar leven en elkaar opbouwen en dienen met vreugde. Dank U voor mijn
gezins‐ en familie‐leden.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
291

13 oktober – Gebed en geestelijke strijd
“Vrees niet… uw woorden zijn gehoord…” Dan.10:12‐14
Volgens Ezechiël was Daniël één van de grote bidders. Zie Ezech.14:14. Elia bad vuur
van de hemel. Hij bad en het regende jaren niet. Hij bad weer en er kwam een
geweldige stortbui.
Daniël daarentegen ervaarde de strijd van en in gebed. Hij bad en er gebeurde niets.
Althans dat leek het. Maar de engel die verscheen sprak over het feit dat zijn woorden
gehoord waren maar dat er geestelijke machten waren (de vorst van het koninkrijk van
de Perzen) die maakte dat het antwoord niet direct kwam.
God had beloofd dat Hij Israel terug zou brengen uit de ballingschap. Daniël had die
belofte in het boek van Jeremia gevonden en begon er voor te bidden en te strijden.
Zijn gebeden werden aangevochten door geestelijke (onzichtbare) machten. Ze
probeerden hem fysiek van gebed af te houden. Maar Daniël had de keuze gemaakt en
bleef doen wat hij gewoon was te doen: Gebed was een gewoonte, die in zijn leven als
het ware was ingesleten. Zelfs met gevaar voor eigen leven (denk aan de leeuwenkuil)
bleef hij bidden zoals tevoren.
Van Daniël leren we dat er onzichtbare krachten zijn die de wereld regeren. Het
verloop van gebeurtenissen wereldwijd wordt beïnvloed door mensen als Daniël die
bidden en weten dat God ingrijpt, engelen uitzendt en Zijn Woord en beloften houdt.
Van Daniël begrijp ik dat als ik bid er in de hemelse gewesten wat gebeurt. Ik zal niet
opgeven of ophouden en ongelovig zijn als er niet direct zichtbaar antwoord komt of
veranderingen in de situatie. Ik maak van gebed mijn gewoonte. Ik bid omdat ik wil
en blijf bidden omdat ik niet anders kan.
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14 oktober – Gebed en voorbede
“…de rechtvaardige zal daarheen lopen, en veilig zijn…” Spr.18:10
Spreuken spreekt hier over het rennen naar de naam van God. Daar zijn we veilig.
Niemand kan letterlijk naar Gods Naam lopen, maar wat bedoeld wordt is het schuilen
bij Hem die we kennen. In het Hebreeuws (Oude Testament) heeft God Zich
geopenbaard en die openbaringen hebben ‘namen’ gekregen. Niet dat God
verschillende persoonlijkheden heeft, maar wel dat het de verschillende aspecten van
Zijn karakter benadrukt.
Indien we Hem kennen bij de namen die Hij volgens de Bijbel heeft, weten we dat we
Hem voor elke specifieke situatie kunnen aanroepen. We zijn veilig omdat we schuilen
bij Hem die nooit verandert en doet wat Hij zegt en belooft!
Vader, ik mag ten alle tijden schuilen bij U en voorbede doen voor de mensen om mij
heen. Ik wil U niet slechts kennen als God, maar Uw naam wil ik kennen. Dán zal ik
me veilig weten omdat ik kom tot U.
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15 oktober – Gebed en geloof
“In den beginnen schiep God de hemel en de aarde.” Gen.1:1
We spraken gisteren al heel even kort over de namen van God in het Hebreeuws. De
eerste naam van God is Elohim, zoals dat ook gebruikt wordt in het eerste vers van de
Bijbel.
Deze naam staat voor Kracht en Macht. Het komt meer dan 2500 keer in het Oude
Testament voor.
Hij is de Machtige en de Krachtige.
Hij is daarom ook Schepper. Hij sprak en het was er – Hij heeft geloof in Zijn eigen
Woord.
God als Elohim is creatief. Nu, zijn we naar Gods beeld geschapen en dat verklaard
waarom mensen creatief zijn. Door de Heilige Geest worden en zijn we ook nog eens
geestelijk creatief: we zien mogelijkheden waar de wereld alleen maar problemen en
onmogelijkheden ziet. Wij zien licht aan het einde van de tunnel, terwijl degene die
God (Elohim) niet kent alleen maar een grot ziet zonder uitgang.
Vandaag spreekt dezelfde God nog steeds door Zijn Woord en openbaart Hij Zijn kracht
in omstandigheden die dan ook veranderen tot Zijn glorie.
Al Gods gedachten en plannen zijn geopenbaard in Zijn Woord. Zijn gedachten kunnen
de onze zijn, doordat we Zijn Woord lezen, bestuderen, geloven en doen
(gehoorzaamheid aan Elohim).
Elohim is de stabiliteit in onze tijden en omstandigheden. Hij alleen geeft kracht en
vastigheid ondanks de omstandigheden en de wereld om ons heen (cultuur en
maatschappij).
God wil dat we op Hem – als Elohim – steunen als de bron van onze kracht.
Heer, ik geloof in U dat U voor eeuwig altijd dezelfde blijft. U was niet alleen de
Schepper van hemel en aarde, U bent het nog steeds. Ook vandaag – hier en nu –
bent U de God die scheppend spreekt. Ik wil en zal spreken in lijn met Uw Woord.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
294

16 oktober – Gebed en geloof
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven…” Joh.4:6
In het Oude Testament maakte God Zich bekend aan Zijn volk Israel met de naar
Jahweh. Afhankelijk van de vertaling die u gebruikt, is het in onze Bijbel HEERE – met
allemaal hoofdletters en soms zelfs met twee ee’s (de statenvertaling). Het is gedaan
om duidelijk onderscheidt te maken met het Hebreeuwse woord Adonai, wat ook Heer
betekent in de zin van eigenaar.
Het woord Jahweh is voor de Joden een heilige naam en ze spreken hem niet uit, zo
heilig, aangezien het om God Zelf gaat en je die naam niet mag misbruiken (volgens de
Tien Geboden). Dus gebruik je die naam helemaal niet, dan kan je hem ook niet
misbruiken. Lekker veilig. Maar als we Gods naam gebruiken met eerbied of in ons
gebed, dan zie ik persoonlijk niet in waarom we die naam niet mogen gebruiken om te
proclameren en aan te roepen…!
Volgens Bijbelleraren komt het woord Jahweh van het werkwoord “leven”. Letterlijk
zou het “brandstof voor leven” zijn. Van leven brandend zijn.
Het staat voor het idee dat God met die naam aangeeft dat Hij niemand nodig heeft
om te kunnen leven. Hij is het Leven en is Degene die leven geeft.
Door de zonde was de relatie met God – die Leven is – verbroken en was de mens dus
geestelijk dood en stierf hij later ook… Vanzelfsprekend, zou je logisch kunnen
concluderen: los van het Leven ben je dood.
Vandaar dat Jezus weer leven kwam brengen door Zijn bloed – Hij gaf zijn leven voor
ons. Johannes 10:10 zegt dan ook: Ik ben gekomen opdat je leven hebt en dat in een
overvloedige maat – dat is: zonder einde!
De naam Jahweh is de verbondsnaam van God met Zijn volk: Hij is onveranderlijk en
onafhankelijk! Veel andere namen van God zijn verbintenissen met deze
verbondsnaam, Jahweh.
Jahweh is een persoonlijke God. Dat wil zeggen dat je God kan dienen maar toch met
de Heer (Jahweh) geen intimiteit hebt.
Jezus kwam om die relatie – die persoonlijke relatie – weer te herstellen.
Begrijp dit: God (Elohim) is altijd God, ook al geloof je zelfs niet in Zijn bestaan. Maar
Hij was alleen maar Jahweh voor diegenen die een verbond met Hem zijn aangegaan
zoals Abraham, Izak en Jacob en wij in het Verbond met Jezus Christus!
Jahweh, die God die Leven is en Leven geeft vanuit relatie met Hem, is altijd
tegenwoordige tijd. Hij is onveranderlijk. Ook Jezus is Heer (Jahweh), want Hij is voor
altijd dezelfde (Hebr.13:8).
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Dank U, Heer, dat ik U persoonlijk mag kennen op basis van het verbond in Jezus’
bloed. Dank U dat U mij nooit verlaat – altijd! hier en nu! – bij mij bent. Dank U voor
Uw eeuwige leven wat U met mij wilt delen en dat U mij dus nooit verlaat. Openbaar
Uzelf steeds weer als de Levende Heer aan mij. Ik wil U beter en beter leren kennen.

17 oktober – Gebed en aanbidding
“…toon mij Uw glorie…” Ex.33:19‐23
We staan, net als gisteren, even stil bij de naam voor de Heer: Jahweh. Omdat deze
naam “leven” betekent, staat het in combinatie met onze God voor de God die niet
verandert. De Heer verandert niet als Persoon, noch verandert Hij wat Hij doet of zegt
(belooft)! Hij – Jahweh – houdt Zijn Verbond. Mal.3:6. Hij is de Ik‐ben‐die‐Ik‐ben,
Ex.3:14; Hebr.13:8.
Mozes vroeg op de berg of hij de glorie van Jahweh mocht zien. En God verhoorde dat
gebed. Onze Vader verhoort elk gebed welke een uitdrukking is van een dieper
verlangen naar intimiteit met Hem om Hem zo beter te kennen. Ja, Jahweh heeft
wonderbare dingen in petto voor hen die verlangen naar een relatie met Hem waar
ook Mozes naar verlangde.
Alleen dan kunnen we Hem laten zien aan de wereld – omdat we Hem persoonlijk
kennen.
Vader, ik erken dat U de levende Heer bent. U bent Jahweh! U verandert niet en bij U
is geen aanzien des persoons: zoals Mozes verlangde naar U, zo verlang ik ook naar U
Zelf. Toon ook mij Uw glorie!

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
296

18 oktober – Gebed en voorbede
“…Ik ben God, de Almachtige!...” Gen.17:1
God verscheen aan Abraham als de Almachtige God: El Shaddai. De God die het
onmogelijke doet. Het gaat hier niet om de kracht van God en Zijn macht – daar
verwijst de Hebreeuwse naam Elohim naar. El Shaddai – God Almachtig – is
gerelateerd aan de zegeningen die Hij geeft en de vermenigvuldiging die Hij brengt.
Iemand vertelde mij dat het in het Hebreeuws verwijst naar een “veld” als beeld van
zaaien en de overvloedige oogst die het tot gevolg heeft. Zo is er niets en zo heb je
veelheid! Het verwijst ook naar een berg, aangezien die sterk is en onveranderlijk.
El Shaddai betekent de God die het onmogelijke kan en die meer dan genoeg is voor
ons. Want als we Hem “hebben” dan is elk probleem oplosbaar, dan wordt er een weg
gebaand door het water, dan kunnen we door vuur gaan zonder dat het ons brandt en
is er in de hongernood genoeg voedsel en water.
El Shaddai, de Almachtige God, die tot ons zegt (en dat is tevens een zegen voor
degenen voor wie we bidden): “Ik ben meer dan genoeg om te voorzien in jouw noden
en behoeften in elke situatie van elke dag van jouw leven!”
God bewees dat Hij de Almachtige is: Hij deed het onmogelijke voor Abraham (een
zoon op 100 jarige leeftijd) voor Izaak (100‐voudige opbrengt ten tijde van ene
hongersnood).
Als we bidden voor onze geliefden, voor onze stad en de streek waar we wonen, dan
moeten we bidden met de openbaring dat God de Almachtige is – El Shaddai – die een
genoegen heeft om meer te doen dan wij bidden en beseffen (Ef.3:20).
Vader God, U bent El Shaddai: de God die Zijn Almacht toont in uitzichtloze situaties.
Ik bid voor de mensen die U op mijn hart legt met het idee dat hoe groot hun
problemen ook zijn, bij U niets onmogelijk is. U bent nog steeds de Schepper van
hemel en aarde en de Almachtige God. Uw mogelijkheden zijn onbeperkt. U hebt een
oplossing voor elk probleem en bij U is antwoord op elke vraag! Ik prijs U alleen!
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19 oktober – Gebed en het onmogelijke
Gen.42:36 “…al deze dingen zijn tegen mij…”
Jacob moest leren wie God was. God was de God van zijn grootvader Abraham en van
zijn vader Izaak. Dat is prima om te weten. Je moet het alleen gaan ervaren – zélf gaan
ervaren – op basis van openbaring: God die Zichzelf toont.
Zijn vader Izaak had aan Jacob verteld (Gen.28) dat de almachtige God (El Shaddai) zal
doen tegen de natuur in om overwinning te geven in moeilijke omstandigheden.
Toch had Jacob tot het einde van zijn leven moeite om positief te zien door de ogen
van het geloof. Jacob was heel anders dan zijn grootvader Abraham, de vader van ons
geloof. Abraham bleef ondanks de omstandigheden tegen hopen op hoop geloven.
Jacob zegt “Al deze dingen zijn tégen mij…” Het klinkt wanhopig en vol ongeloof en vol
zelfmedelijden.
Hoe we kijken en zien bepaalt hoe we bidden!
Wat kunnen we leren?
1) Wanneer we kijken naar de omstandigeden worden we verslagen; we moeten naar
God blijven kijken.
2) We moeten de dingen zien zoals God ze ziet – de noodzaak van geestelijke ogen
hebben.
3) Dan zullen we niet het probleem zien en bespreken, maar de oplossing.
4) Gods Woord – wat de oplossing is – brengt geloof en geen vrees.
5) Gods Almachtig zal omstandigheden veranderen – vertrouw op Hem en zijn Woord
(beloften)
Wanneer we met God moeilijkheden overwinnen, brengt dat ons geloof (vertrouwen
in Hem) op een hoger niveau van relatie en wandelen met Hem.
Here God, ik erken dat U de God bent die het onmogelijke kan doen. Alle dingen zijn
mogelijk bij U en met U! Help mij, Heilige Geest, dat mijn bidden en vragen
gebaseerd is op geloof in wie U bent en niet op basis van de onmogelijkheid van een
situatie of hoe ik me voel.
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20 oktober – Gebed en geestelijke strijd
“…gezegend door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit…” Gen.14:19
Onze Vader God in de hemel is de Allerhoogste God. Hij is, zoals in Hebreeuws gezegd
“El Elyon”: de allerhoogste, de hoogste, of te wel: Hij‐die‐overal‐boven‐staat – de
Altijd‐hogere!
Onze Vader is de Hoogst‐verheven God. Dat mogen we nooit vergeten!
Het betekent dat we Hem alleen kunnen verhogen door onszelf neer te buigen voor
Hem!
Trots is zondigen tegen El Elyon – het misleidende bedrog van trots, aangezien Hij altijd
hoger en meer is! Hij staat boven alles wat we kunnen bedenken en doen.
Jesaja14:13‐14 laat zien dat Satan deze naam begeerde voor zichzelf. Satan zegt 5x “Ik
zal”. Maar vanaf vers 15 wordt verteld wat er zal gaan gebeuren: El Elyon vertelt
Satan…
1. Je wordt in de hel geworpen
2. Er zal op je neer gekeken worden
3. Er zal over je gepraat worden
4. Je zal verworpen worden uit je graf als een skelet
5. Je zal alleen zijn.
Ja, God als El Elyon heeft het laatste woord: Ieder die zich verheft wordt vernederd…
Elke keer als Satan probeert zichzelf te verhogen in je leven, haal El Elyon erbij! Roep
Hém aan!
Als El Elyon heft God de Vader Zijn kinderen hoger dan elk probleem wat zij tegen
kunnen komen. Want Hij is hoger dan gebrek en Hij is hoger dan welke ziekte dan ook!
De bekwaamheid van Zijn naam is groter dan welke dan ook van wat bestaat. El Elyon
is onze roep van overwinning in gebed, in de geestelijke gewesten. Ons geloof in God
als de Hoog‐verhevene laat zien dat onze zekerheid en veiligheid berust op wie Hij
voor ons is in welke omstandigheden dan ook! Hij is Degene die het doet en voor ons
voleindigt.
U bent El Elyon, de Hoogverheven God. Míjn God en Vader. U bent altijd dezelfde en
U bent trouw. U stopt niet met datgene waaraan U begon. Dank U dat mijn
zekerheid en veiligheid ligt in U!
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21 oktober – Gebed en gezin
“…u bent duur gekocht! Wordt dan geen slaven van mensen…” 1Kor.7:23
Als gezin – wij met onze kinderen – zijn eigendom van de Heer. Hij is, zoals het
Hebreeuws heet: Adonai, de Heer en Eigenaar.
Indien we Hem kennen als Adonai dan helpt dat ons om meer aan Hem toegewijd te
zijn. God als Adonai reflecteert ook mijn verantwoordelijkheid als Zijn dienstknecht en
de zorg die ik heb als Vaders kind voor degenen die Hij mij toevertrouwt.
Omdat we eigendom zijn van de Heer, brengt voor ons verantwoordelijkheid met zich
mee: rekenschap afleggen omdat we niet van onszelf zijn: 1) Hij heeft ons gemaakt
(schepping), en 2) Hij heeft ons terug gekocht door Jezus’ bloed (verlossing).
Adonai is eigenaar van zijn volk: Hij beschermt hen, Hij zorgt voor hen en Hij leidt hen.
Dát is goed om te weten en steeds weer je te realiseren als ouders en
verantwoordelijke voor je gezin. We zijn van Hem en Hij houdt van ons en zorgt voor
ons.
Jezus, U bent de Heer van mijn leven en van mijn gezin. Leer mij om verantwoordelijk
om te gaan met de lieve mensen die U mij gegeven hebt. Ook in moeilijke
omstandigheden, in tijden van crises en conflicten bent U de Eigenaar van ons. U
beschermt ons, zorgt voor ons en leidt ons!
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22 oktober – Gebed en geloof
“…en God zag dat het goed was…” Gen.1
Indien we rondom het thema gebed stil staan bij een aantal namen van God in het
Oude Testament (Hebreeuws), dan moeten we zeker tijd nemen om even te kijken
naar Jahweh Jireh. Een verbondsnaam van God die verbonden werd aan het volk Israel
door Abraham en in Christus’ Nieuwe Verbond eveneens betrekking hebbend op ons
zelf!
Het woord Jireh komt van het werkwoord zien, zoals dat ook gebruikt wordt in Genesis
1, waar God na elke scheppingsdag “zag” dat het goed was… Het woord is meer dan
kijken en zien: het is ervaren en waarnemen.
Jahweh Jireh betekent de Heer die voorziet. Het voorzien is dus heel letterlijk: vooruit‐
zien. God die in onze behoeften voorziet, omdat Hij al vooruit werkt en toekomstige
mogelijkheden creëert, waar wij dus nog geen enkele weet van (kunnen) hebben.
Het komt voor het eerst in de Bijbel voor in Gen.22:1‐4. De Heer verschijnt aan
Abraham op basis van het feit dat Hij zijn nood moet lenigen. Abraham had al geloof
dat God zou voorzien. Op basis van dát geloof openbaarde God Zichzelf als Jahweh
Jireh.
Onze Vader God als Jahweh Jireh openbaart zichzelf in moeilijkheden. Abraham
wandelde al ruim 25 jaar met de Heer: Hij was een man met een sterk geloof op basis
van relatie met God. God gaf Abraham mogelijkheden om te groeien in geloof op basis
van Zijn openbaring. Wanneer ook wij uitstappen op basis van Gods spreken dan komt
Hij ons tegemoet in onze noden. Vertrouwen (geloof) groeit niet zonder momenten
van vragen, strijd en problemen.
Net als Abraham dienen we volledig vertrouwen te hebben en niet op de
omstandigheden zien. We dienen alles te doen wat God wil dat wíj moeten doen en
stappen doen en niet terugdeinzen. Dán kan Jahweh Jireh in actie komen. (Aldus
geschiede naar je geloof).
Daarom, zoals iemand gezegd heeft: “Zeg niet tegen God hoe groot jouw berg
(probleem) is, maar zeg tegen de berg hoe groot jouw God is!”
Dank U Vader, dat U mijn Heer bent die vooruit kijkt in mijn leven. U kent alle
omstandigheden en noden en U breidt nu al dingen voor de toekomst voor ook al heb
ik daar nog helemaal geen weet van. Net als de ram bij Abraham al onder weg was
naar berg Moria en op tijd door Abraham gevonden werd, zo werkt U ook de details
in mijn leven uit. Dank U wel! Hij bent alles wat ik nodig heb voor lichaam, ziel en
geest. U bent er altijd.
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23 oktober – Gebed en gemeente
“…Ik ben de Here, die u heiligt…” Lev.20:7‐8
Een andere naam van God de Vader in het Hebreeuws is Jahweh M’Kaddesh, dat wil
zeggen: de Heer die heiligt.
Heiligen betekent: schoonmaken, rein verklaren, heilig maken, toewijden.
De Heer – als Jahweh M’Kaddesh – zet je apart om je bij Hem zelf te hebben – we zijn
heilig omdat Hij heilig is!
Dat is heel belangrijk om te weten en te realiseren: we zijn heilig omdat we met Hem
(die heilig is) verbonden zijn. Er bestaat geen heiligheid op basis van hard proberen, de
regels houden en goed je best doen. Heiligheid is een zijn en niet een doen – het is een
staat en geen proces!
Veel christenen gaan hun leven door zonder echt Gods plan voor hen te kennen. Maar
God de Vader wil dat we zijn plan kennen. Het is niet de bedoeling dat je doelloos leeft
als kind van God – dus dat je niet betrokken bent bij Zijn plan, Zijn woord en actief deel
bent van de gemeente. De sleutel tot doeltreffendheid in het leven als christen ligt in
deze naam: Hij wijdt ons in, heiligt ons en leidt ons.
Het heiligingsproces – heilig worden (zichtbaar van binnenuit), toegewijd zijn – is
omdat we met Hem – de Heilige! – verbonden zijn! Jahweh M’Kaddesh is de Heilige die
heiligheid van zijn kinderen verwacht.
Vader, U hebt Uw Heilige Geest gegeven aan ons als gemeente. We zijn heilig omdat
de Geest in ons woont en we door de Heilige Geest geleidt worden! Dank U dat we
door U een “heilig” vat zijn. De gaven, de leiding van U in en door ons heen zijn heilig.
Dank U dat we heilig zijn als christenen wegens wie U bent ín ons en niet in de eerste
plaats op basis van wat we doen en laten.
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24 oktober – Gebed en geestelijke strijd
“…de Here is mijn banier…” Ex.17:15
Onze Vader in de hemel is een God die voor ons strijdt. De geestelijke strijd is niet een
eenzame strijd. We zijn niet alleen voor een zogenaamd goed doel op oorlogspad.
Israel op weg naar het Beloofde Land leerde God kennen als Jahweh Nissi. De Heer is
mijn banier – een banier van Overwinning en Wonderen!
De Bijbel zegt dat God wonderen doet en voegt daar aan toe: Hij alleen!!
Israel ontmoette een wrede tegenstander die hen belemmerde het Beloofde Land in te
gaan: Amalek. Eigenlijk was dit geen tegenstander die zij ontmoette, maar dit was een
wrede vijand die hen van achter greep: zij roofden de zwakkeren weg en moordden
hen in de achterhoede uit.
Mozes gaat de berg op om voorbede te doen en de staf Gods omhoog te houden.
Jozua is als legeraanvoeder met de Israelieten in het dal daar beneden. Zolang de
handen van Mozes opgeheven zijn heeft Israel de overhand, indien Mozes zijn handen
laat zakken zijn de Amalekieten aan de winnende hand. Een mooier en duidelijker
beeld van geestelijke strijd kan je je niet voorstellen.
Als Mozes de staf omhoog hield in de strijd was zijn staf een symbool van Gods
bevrijding. Maar híj moest hem wel opheffen – zo wij ook.
Zolang we spreken: “God is overwinnend in mijn leven” kunnen we overwinnen.
Wanneer we de handen slap naar beneden houden en zeggen: “Ik ben verslagen” dan
zullen we dat ook zijn. Met andere woorden: waar richt je je op? hoe kijk je? Vlees en
bloed? Of Jahweh Nissi?!
Mozes keek vanaf de top van de berg! Naar beneden!
Om overwinnend te zijn kan je niet steunen op je eigen inzichten maar op Zijn Woord.
Efeze 6 spreekt over strijd tegen geestelijke machten en niet tegen vlees en bloed
(menselijke inzicht is dus niet genoeg). Als we tegen mensen strijden zullen we
verliezen. Jahweh Nissi maakt dat we een goede strijd voeren van geloof en
overwinnend zijn over onze vijand.
Jezus als onze banier: Het Kruis van Christus. Het Kruis is niet een teken van verslagen
zijn maar van overwinning! Geloof in Jezus verzekert overwinning, Ef.1:19‐22; 1Joh.5:4.
U bent de Overwinnaar in mijn leven, Heer! U bent degene die wonderen doet in de
onmogelijkste omstandigheden van mijn leven – gezin, werk, lichamelijk, gemeente.
U hef ik op! In Uw naam is overwinning. De strijd is des Heren!
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25 oktober – Gebed en gezin
“…Ik ben de Here uw heelmeester…” Ex.15:26
God openbaarde zich aan zijn volk – en ook aan ons – als degene die zorg heeft voor
ons hele mens‐zijn. Niet slechts geestelijk of emotioneel. Hij is ook de Heer van
gezondheid en genezing voor ons lichaam.
Jahweh Rofe – de Heer Uw geneesheer. Of beter misschien: De Heer onze Gezondheid.
Ziekte kan worden voorkomen door gezond te zijn. De Heer garandeert onze
gezondheid. En indien we ziek worden, kan en wil Hij genezen. Tegen de melaatse zei
Jezus: Ik wil het! Word rein!
Hij wil het. Hij kan het niet alleen, Hij wíl het ook!!
Door Zijn striemen is genezing ons deel – een belofte van het Verbond in Zijn bloed.
Voor onze kinderen willen we het beste. Hoe graag willen we niet de ziekte die ze
hebben overnemen en voor hen dragen?!
Voor ons en ons gezin is Gods Woord als medicijn. Spreek het uit en proclameer het.
Ook: Genezing en gezonde levensstijl door je te houden aan Gods Woord, Zijn norm als
schepper voor zijn schepselen.
De voorwaarde zien we genoemd in het zelfde vers Ex.15:26: Luisteren naar stem van
de Heer (= Jahweh) je God (= Elohim, God de Schepper). NB. Ieder kan de geboden
horen, maar “stem” horen heeft te maken met persoonlijke realtie hebben.
Doe wat goed is in Zijn ogen en luister naar zijn geboden (= Mitswa, verordeningen,
[spel]regels).
Rofe is meer dan genezing: Het verwijst naar onze verantwoordelijkheid om fellowship
te hebben met Jahweh, de Heer van het leven, binnen het Verbond wat we met Hem
in Christus hebben!
Dit betekent praktisch: Leef in zijn aanwezigheid, dag aan dag; hoor naar zijn stem
(zoals schapen in Zijn kudde); leef gezond en neem je verantwoordelijkheid op je –
vervul jouw deel van het verbond.
Vader, U bent Mijn Gezondheid en de Garantie voor Gezondheid en Heelheid voor mij
en mijn gezin. Dank U dat U die zekerheid bent voor ons – naar geest, ziel en lichaam.
Dank U voor Uw betrokkenheid bij heel ons leven – in elk detail!
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26 oktober – Gebed en gemeente
“…De Heer is vrede…” Richt.6:23‐24
God als de Heer openbaarde zich aan Gideon als Jahweh Shalom, de Heer is vrede.
Gideon – wegens de omstandigheden van het volk Israel op dat moment – verwachtte
het oordeel van God. Israel was God vergeten en diende afgoden, de Midianieten
vielen aan en vernietigden de velden en de oogst.
Daarnaast was Gideon een man met weinig vertrouwen in zichzelf…
God gaf Gideon vrede in zijn hart (geest) voor hij de strijd begon en won. Vrede is niet
gebaseerd op uiterlijke omstandigheden maar gebaseerd op wie de Heer is ín jou.
NB. Deze naam – Jahweh Shalom – wordt gegeven aan een altaar, wat een symbool is
van gebed. Er is vrede in gebed – we vinden vrede wanneer we bidden.
Jezus is in het Nieuwe verbond onze Prins van de Vrede, Jes.9:5‐6.
Daarom mogen niet de zorgen van de wereld over ons heersen. Ongeloof houdt ons
weg van de vrede van God. We mogen – moeten! ‐ vertrouwen hebben in God die de
dingen voor en met ons doet! Indien je alles op jouw manier doet word je gevangen
genomen door de complexiteit van het “leven”! En dan mis je Zijn vrede.
Dank U, Jezus, voor Uw Geest die mij leidt in de vrede van U. Ik bid voor de gemeente
dat we als broers en zussen Uw vrede ervaren en door Uw vrede leven. Dank U dat U
steeds tot ons zegt: Vrede zij U!
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27 oktober – Gebed en Leiderschap
“…U bent rechtvaardig Heer en al Uw oordelen zijn juist…” Ps.119:137
Als leiders van de gemeente (en wanneer we bidden voor onze leiders) dienen we de
Heer Zelf voor ogen te houden. Zijn karakter dient altijd weerspiegeld te worden in de
gemeente van Jezus. De leiders hebben daar hun eerste verantwoordelijkheid.
Het kan arrogant klinken, maar dat is niet de bedoeling, maar mensen dienen in de
christen Jezus te zien. Indien je Mij zeit, zei Jezus, zie je de Vader. Gelijk de Vader Mij
zendt, zo zend ik jullie, zei Hij tegen Zijn discipelen.
De lat ligt hoog, maar dat kan omdat de Heilige Geest ons daartoe optrekt en Jezus ons
daar plaatst.
We mogen niet minderwaardig zijn en lager denken over onszelf als leiders dan Jezus
doet.
In het Oude Testament is één van Gods namen Jahweh Tsidkenu: de Heer van onze
rechtvaardigheid, of: de Heer is rechtvaardig. Het betekent: juist, recht, moraal waar
(in gedrag en karakter); duidelijk zijn, geen masker, geen corruptie, geen huichelarij.
Het tegenover gestelde van slecht, oneerlijk, onrechtvaardig, corrupt, onecht.
Gods rechtvaardigheid is gebaseerd op het feit dat Hij de Waarheid is: integriteit:
woorden en daden zijn in overeenstemming! Rechtvaardig zijn betekent dat je te
vertrouwen bent; het vertrouwen waard zijn. God als Jahweh Tsidkenu zegt wat hij
meent en meent wat Hij zegt!
Jezus is onze rechtvaardigheid; 1Kor.1:30. We staan recht voor God wegens wat Jezus
voor ons deed. Herstel in Christus is in overeenstemming met het feit dat we opnieuw
(door de wedergeboorte) geschapen zijn naar Zijn beeld, Gen.1:26‐27. We hebben deel
aan Zijn karakter en daaruit voortvloeiende daden, gedrag. Zo Vader, zo zijn de
kinderen.
Wanneer Christus onze rechtvaardigheid is – wanneer we geaccepteerd zijn ín Hem
dan hoeven we onze acceptatie niet te verdienen – dan kunnen we vrijmoedig tot de
Troon der Genade naderen en bidden.
Vader, ik bid voor onze leiders in uw gemeente: laten zij echt zijn, zonder enige
huichelarij. Jezus, ik bid dat U te zien bent in hen en door hen heen. Help hen door Uw
Geest te leven zoals U dat wil en deed. Geef hen Uw rechtvaardigheid en maak hen
vrijmoedig in U.
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28 oktober – Gebed en intimiteit
“…de Heer is mijn Herder…” Ps.23
De Heer is míjn Herder, schreef David. Wat een bemoedigende proclamatie. Jahweh
Rohi – de Heer is mijn Herder en Vriend.
Jezus zei tegen zijn discipelen: Ik noem jullie geen slaven maar vrienden. We zijn geen
werkers maar geliefde vrienden.
God is een Herder die wil dat – indien je tot zijn kudde behoort – Zijn wil kent. Hij dient
in het centrum te staan van je leven, net zoals wij als mensen in het centrum staan van
Zijn leven – zie Joh.3:16.
Schapen van een kudde leren de stem van hun herder kennen, Joh.10:3; vgl. ook
1Kon.19:12 “zachte stem”. Indien je gelooft dat de Heer je herder is moet je ook
geloven dat Hij je stappen geleid worden door de Heer. Zowel Abraham als Paulus
geloofden dat God bekwaam was te volvoeren wat Hij hen beloofd had.
Jezus als onze Goede Herder zal zorgen voor het voedsel wat we nodig hebben. Hij zal
ook zorgen voor bescherming. Onze Herder en Vriend bewaakt ons – Hij geeft Zijn
leven voor de schapen. En Hij zorgt dat elk lid van de kudde zich “thuis” voelt binnen
die kudde.
Jezus, U bent mijn Herder en Vriend. Dank U dat U als Herder voor mij zorgt en mij
leidt. Dank U dat ik in relatie met U Uw beloften mag kennen en ervaren. Help mij om
op basis van Uw vriendschap in liefde uit te reiken naar anderen om zo ook voor hen
een echte vriend te zijn.
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29 oktober – Gebed en gezin
“…de Heer is daar…” Eze.48:35
Het slot van Ezechiël is veel belovend: De stad Jeruzalem zal heten: de Heer is daar!
Dit was een profetische belofte aan het volk Israel wat in ballingschap was. Ze hadden
gezien hoe vijanden kwamen en plunderend de stad innamen en de tempel
verwoestte. Ezechiël had in een visioen gezien dat de Heer in al Zijn glorie weg trok uit
de tempel en uit Jeruzalem. Dát was het begin van het einde, want toen pas kon de
vijand de stad innemen en de tempel verwoesten. Logisch: zolang de Schepper van
hemel en aarde daar aanwezig was, kon die vijand niets uitrichten.
Ezechiël had ook gezien dat de Heer weer terug kwam. Nu zou de stad herbouwd
worden en de Heer beloofde dat Hij daar altijd zou zijn!
Jahweh Shammah – de Heer die er is en er altijd zijn zal. De Aanwezige. Voor ons als
ouders en samen met onze kinderen is dat een belangrijk feit om te weten en te
geloven: de Heer zal ons nooit verlaten. Hij kent ons door en door. Hij is er.
Je ziet wel eens ergens geschreven of met een mes ingekrast: “John was hier”. Voor
God dat dat niet op. Jahweh Shammah – de Heer is aanwezig – is altijd tegenwoordige
tijd! Halleluja!
Als ouders moeten we dat onze kinderen inprenten en dat dient de basis te zijn van
ons leven als gezin: de Heer is er altij bij. Niet om angst aan te jagen dat God alles ziet
wat je fout doet – de zogenaamde Boze God – maar de God die geïnteresseerd is in
ons en betrokken wil zijn en ís! De Heer die geen afstand wil tussen ons, maar in
fellowship deel uit maakt van de stad, de familie en het gezin!
Vader, dank U dat U de Tegenwoordige bent. U bent er altijd en U bent van harte
welkom! We verheugen ons in U dat U er bent met Uw heerlijkheid in ons leven en
ons gezin. Laat dat de basis zijn van liefde voor elkaar en het goed doen voor de wijk
waar we wonen. Laat Uw liefdevolle tegenwoordigheid – aanwezigheid – de bron
zijn van ons gebed en onze daden. Dank U dat U nooit wegloopt uit ons leven!
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30 oktober – Gebed en geestelijke strijd
“…De Heer der legermachten…” Mal.3:5
Onze Vader is niet alleen God en Heer en Schepper, Hij is ook een Legeroverste:
Jahweh Tsebaoth, de “Heer der legerscharen” of de Heer van de legermachten.
Deze naam van God komt ongeveer 245 keer voor in het Oude Testament. Het is een
Verbondsnaam. God als de God van het Verbond komt op om indien nodig voor dat
Verbond te strijden.
We dienen als kinderen van God te wandelen in het ‘geestelijke’ en we dienen ons niet
te laten leiden door onze 5 zintuigen. We zijn een deel van het leger van Jahweh
Tsebaoth. Het woord tsebaoth komt van een woord wat “oorlog voeren” betekent en
“een daad voor God doen”. In deze dienst aan God de Heer is het een dienst van totale
toewijding en discipline welke geassocieerd is met geestelijke strijd.
We maken deel uit van een strijd met een echte vijand, Satan, Ef.6:12. Maar de strijd is
van de Heer en niet van ons, 1Sam.17:47! Ook al zijn we er persoonlijk bij betrokken en
gaat het om en over ons (in situaties van ons leven) het is toch niet onze persoonlijke
strijd als kind van God – we behoren Hém toe! We moeten onze plaats innemen als
leger van de Heer, want we zijn meer dan overwinnaars door Jezus.
Dank U Heer, dat U een Strijder bent en opkomt voor Uw volk. Dank U dat de strijd
van U is en niet mijn persoonlijke strijd! Leidt mij door Uw Geest in wijsheid om de
goede strijd van het geloof te strijden in gebed en het dagelijks leven. Leer mij om te
kijken naar U en niet naar de omstandigheden. Dank U voor het Kruis en het Bloed
van Jezus waardoor de strijd al gewonnen is!
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31 oktober – Gebed en Evangelisatie
“…Hij wil dat niemand verloren gaat…” 2Petr.3:9
God wil dat niemand verloren gaat. Wat een statement! De hel is niet gemaakt en
bedoeld voor mensen maar voor satan en demonen!
Als we bidden moeten we bidden met dit geloof en deze overtuiging: Hij wil – als
Schepper en Redder – dat niemand verloren gaat maar allen behouden zullen worden!
Het grootste wonder blijft altijd de bekering van een mens en de vernieuwing die de
Heilige Geest doet in iemands hart!
Blijf altijd bidden voor het behoud van buren, vrienden en familie. Als zout der aarde
en licht der wereld zijn we daarom hier! Nooit voor onszelf maar namens de Heer voor
die ander!
Vader, U wil dat allen tot behoudenis komen en niemand verloren gaat. Dank U dat
ik dit als zekerheid mag weten: Indien ik bid voor iemand is dat iemand die U op mijn
hart legt om voorbede voor te doen. Kom Heilige Geest met de frisheid van Gods
Evangelie om zo Jezus te mogen vertegenwoordigen hier op aarde. Laten er
overwinningen in gebed zijn zodat velen van U horen, in U zullen geloven en zich
zullen bekeren tot U!
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1 november – Gebed en geestelijke strijd
“…de dief…” Joh.10:10
Er is een complot wereldwijd volgens de meeste geestelijke leiders. Satan gaat rond als
een brullende leeuw die op zoek is naar wie dan ook… om te verslinden. De dief komt
alleen maar om te stelen, de moorden en kapot te maken. De laatste der dagen – voor
Jezus terugkomt – zullen zware tijden zijn.
Ja, er is een complot van de duisternis tegen de wereld, om te misleiden. Zelfs de
uitverkorenen zullen het ‘moeilijk’ krijgen…
Het gaat niet om bangmakerij… We dienen als christenen te weten dat we in een
“oorlogsgebied” leven.
Ja, er is een strijd gaande. Geen eerlijke strijd met eerlijke spelregels. Satan houdt zich
niet aan de regels.
Het probleem is echter, dat we als christenen geen weet hebben van die vijand. God is
goed en het leven ook. En zo slecht kan het toch niet zijn. We misleiden onszelf door te
doen alsof er geen strijd is.
Iemand zei: de fout die we als gemeente hebben gemaakt, is dat we geen “soldaten
hebben opgeleid”.
We zijn onverschillig geworden en we zijn onwetend gebleven. Geen wonder dat de
gemiddelde christen zwak is en Gods plan niet kent.
We dienen de Bijbel te bestuderen zodat we informatie hebben over de vijand. We
moeten weten wat satan kan, deed en nog steeds doet! We dienen op de bres te staan
als leiders voor de gemeente en als ouders voor onze kinderen en als christenen voor
de wijk waar we wonen!
Train mijn handen voor de strijd, Heer. Laten de woorden vanuit mijn mond Uw
woorden zijn, die effect hebben in de geestelijke gewesten als een tweesnijdend
zwaard. Leer mij te strijden in gebed.
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2 november – Gebed en geloof
“…dit Pascha eten…” Luc.22:8
Indien we als gezin of als gemeente het Avondmaal vieren, dan doen we dat uit geloof.
Het geloof dat de Heer ons uitleidde uit de zonde en bracht in het Koninkrijk van God.
Het geloof dat door Zijn bloed we genezen zijn en beschermd worden.
Maar bovenal uit geloof dat we fellowship hebben met Hem en elkaar. We elkaar niet
aanstaren op het achterhoofd, maar maaltijd met elkaar hebben.
Indien we bidden met en voor elkaar dan hoeven we niet “vroom” de ogen te sluiten,
maar we mogen elkaar aan kijken terwijl we praten met God die bij ons is.
Het avondmaal – elke keer weer de herinnering aan Jezus. Steeds staan we stil bij wat
het Verbond in Zijn bloed voor ons betekent. De realiteit daarvan!
We bidden omdat we geloven dat we geliefd zijn. We bidden omdat we geloven dat
we deel hebben aan Zijn Koninkrijk. We bidden omdat we geloven dat we eeuwig
leven en eeuwige vriendschap hebben met Hem en elkaar. Dát is samen maaltijd
hebben.
Mijn gebeden hebben zin en zijn waardevol omdat ze voortkomen uit mijn relatie
met U. Alles wat ik doe, wil ik doen ter nagedachtenis aan U, Jezus.
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3 november – Gebed en het onmogelijk
“…dit is het verbond…” Jer.31:33‐34
Het Verbond wat God sloot met ons in Christus overstijgt alle andere verbonden die Hij
maakte. Beter: het omvat alle verbonden die Hij eerder maakte, want de Heer is geen
verbondsbreker: Hij zegt wat Hij bedoelt en bedoelt wat Hij zegt en neemt Zijn Woord
niet terug!
Het verbond in Christus omvat de volgende zaken – punten waarvoor we en waarom
(!) we kunnen bidden:









De schuld is betaald – het is vereffend!
We zijn niet schuldig en er is op basis van Jezus’ bloed geen veroordeling.
Zonder schuldgevoelens kunnen we met vrijmoedigheid bidden.
Vlekken zijn weghaald, gereinigd
Vlekken als een illustratie van zonden en ziekten.
In Christus zijn we heel en gezond. Er is geen aanwijsbaar ding waarvoor we
ons hoeven te schamen of wat we moete verbergen.
Zonder enige schroom kunnen we God aanroepen!
Het offer is volbracht
Jezus als het Lam Gods is Degene die de zonden van de wereld heeft
weggenomen.
Eens en voor altijd was Hij die de zonde op Zich nam.
Er is geen reden te vinden om achter te blijven of je minderwaardig te voelen.
Vijanden zijn verzoend
De scheidingsmuur die vijandschap bevestigde is weggenomen,
omvergehaald. We kunnen dicht bij elkaar komen. God maakt ons één. Door
Hem is er verzoening niet alleen met God de Vader maar ook met elkaar.
We kunnen samen bidden en de Heer aanroepen. Er is geen scheiding maar
éénheid!
Slaven hebben vrijheid gekregen.
We hebben werkelijke vrijheid ín Christus. Laten we bidden en oppassen dat
we niet weer onder een juk komen van slavernij, zoals bijvoorbeeld
religieusiteit, angst, regels.
Als zonen en dochters van God kunnen tot de Vader bidden, zonder enige
terughoudendheid. We zijn vrij om tot Hem te komen en met hem te praten
en te leven.

Vader, ik dank U dat ik leven mag en bidden mag op basis van het Verbond in Jezus’
bloed. Zonder twijfel en met grote vrijmoedigheid mag ik vragen op basis van Uw
beloften!
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4 november – Gebed en geloof
“…zij konden niet weerlegen de wijsheid waarmee hij sprak…” Hand.6:8‐10
Stefanus was de eerste martelaar voor Jezus. Hij sprak met gezag de waarheid en
daardoor werd hij gelynched. Geen rechtspraak zoals eerst bij Jezus, maar gestenigd
door de Joden.
Hij stierf omdat hij wist dat het Evangelie – of beter: Jezus – iets/iemand was om voor
te sterven.
Wie vandaag wil zijn leven nog geven voor iets of iemand? Wat is het waard om voor
te sterven en dus letterlijk je leven voor te geven.
Wij als gelovigen leven in een plaats in de wereld of in een tijd waarin het ons
makkelijk afgaat. We worden al dan niet gerespecteerd om ons geloof en wat we
zeggen. Maar zelfs als mensen het niet met ons eens zijn hoeven we voor ons leven
niet te vrezen.
Wat gebeurt er met je geloof en je relatie met Jezus als dat zou veranderen?
Jezus, velen zijn mij voorgegaan die stierven wegens hun getuigenis over U. Laat U
altijd meer waard zijn dan mijn leven voor mij. Ik bid voor mijn broers en zussen die
vervolgd worden wegens hun geloof in U. Sterk hen en bemoedig hen dat het sterven
met U meer waard is dan het leven zonder U.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
315

5 november – Gebed en geloof
“…Hij die roept is getrouw…” 1Thess.5:24
Eén van de steeds terugkerende gebedspunten van christenen is over de leiding van
God in ons leven.
Leiding hebben we nodig, ja. Maar leiding heeft alleen zin indien we riscico’s durven te
nemen. Net als Petrus – hij stapte op het water. Helaas behoren we toch te vaak tot
diegenen die in de boot bleven.
Als we bidden, moeten we het verlangen hebben om gehoorzaam te zijn aan Zijn stem.
Ja, we moeten uitstappen en riscico’s nemen.
Immers: Vader wil dat we Hém gehoorzamen en niet ons zogenaamde ‘gezonde’
verstand.
Aangaande de leiding van God in ons leven, zouden we steeds het volgende voor ogen
moeten houden:
1. Leiding van God in ons leven is niet iets dat vanzelf komt
2. Het dient geleerd te worden, zoals een kind leert lopen
3. Het is geen methode – wat werkte bij een ander misschien niet bij jou
Onze Vader is een persoonlijk God.
Vader, geef mij Uw Geest van wijsheid en openbaring. Ik heb het nodig dat U mij
leidt en dat mijn gevoelens en verstand niet de boventoon voeren. U hebt het voor
het zeggen in mijn leven. Want ik behoor U toe. Leer mij Uw stem te verstaan en geef
mij een gewillig hart.
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6 november – Gebed en aanbidding
“…nietige goden…” Jer.2:5‐6
De vraag die God stelt: wat onrecht hebben je ouders in mij gevonden dat ze mij
verlaten hebben?
God is het die wil redeneren met ons over onze beweegredenen – en die van onze
voorouders (incl. leiders). God wil één ding: eerlijk zijn met ons.
Hij wil ons kennen en wil dat we Hem kennen.
Aanbidding betekent durven praten over hartszaken en dat dan ook doen!
Aanbidding is niet een fake‐gebeuren waarin we een rol spelen.
Het is angstaanjagend, maar God wil dichtbij komen en over de echte dingen praten
die ons hart bezig houden!
Geen straf, zo zeer: omdat je dit deed, zal dit je overkomen, maar veel persoonlijker en
intiemer: waarom deed je dit?
Heer, ik wil mijn eigen weg niet volgen en niet een rol spelen zoals een acteur doet. Ik
wil dat U mij de vragen stelt die U op Uw hart hebt. Ook de pijnlijke en moeilijke
vragen, Vader, mag U mij stellen wanneer we als geliefden in aanbidding samen zijn.
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7 november – Gebed en geloof
“…wordt niet…’Rom 12:2
Het initiatief ligt bij ons, of misschien anders gezegd: de bal ligt bij ons: wij maken zelf
de keuze om niet gelijkvormig te worden aan de wereld.
We moeten als Gods kinderen weigeren te denken confrom de wereld om ons heen!
We mogen niet wandelen in het patroon van de wereld, want wat hebben wij dan als
Zout der aarde en licht der wereld te bieden? Wat kunnen we laten zien als we niet
anders zijn?!
Het is onze keuze om elke dag ons over te geven aan de leiding van de Geest.
Eerste moet er de toewijding zijn om afgezonderd te leven. Dat wil niet zeggen als een
soort godsdienstwaanzinnigen, maar dat we ons door God te laten vormen en Zijn
woord in plaats van de wereld en hun mening! Daarnaast moeten we Gods woord en
Zijn beloften meer serieus nemen dan wat de wereld zegt en schreeuwt. Gods
waarheid dient daar ten alle tijden boven uit te stijgen! Ten derde moeten we vol van
gebed zijn. Laat het gebed niet ophouden: heb altijd een open hart en open oor voor
de stem van God gedurende de dag en wees gehoorzaam aan Zijn stem!
Uw stem wil ik verstaan. Uw stem wil ik horen hoe de wereld ook schreeuwt. Ik geef
mezelf weer opnieuw aan U want U bent het waard om voor te leven. U bent de Heer
die ik gehoorzaam. Uw wil geschiendde!!
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8 november – Gebed en gemeente
“…de Heer zal u voortduren leiden…” Jes.58:10‐11
We willen als Gods kinderen geleid worden. Wat zijn belemmeringen om geleid te
worden? De belemmeringen hebben allen te maken met voorwaardelijke leiding van
God in ons leven. Natuurlijk wil iedere christen de leiding van God, maar niet
onvoorwaardelijk. En dát is nu juist wel wat God als Vader wil: Jezus moet Heer zijn van
ons leven en dat 100%, dus onvoorwaardelijk.
Veel christenen haken af ook al baden zij in het verleden: Heer, leidt mij…
Enkele belemmeringen voor de leiding van de Heer in ons leven zijn
1) zelfzuchtigheid – de hardheid van ons hart, onze eigen liefde
2) koppigheid – een menselijk idee dat we het beter weten dan God als het er op
aankomt
3) Ongehoorzaamheid – vaak vindt dit zijn bron in een “geheime agenda”, we hebben
al een idee wat te doen voor God gesproken heeft en geantwoord heeft op onze vraag:
wat te doen?
4) Onoprechtheid – het klinkt mooi om te vragen om de leiding van de Heilige Geest in
ons leven, maar menen we dat echt? Ook als het anders gaat dan we denken en hopen
en verwachten?! Met andere woorden onoprechtheid betekent “onuitgesproken
voorwaarden”
5) Ongeduld – het niet kunnen wachten op Gods moment. Het kinderachtig “nu” willen
en “nu” moet het gebeuren omdat “ik” het wil… Geloof heeft niet slechts te maken
met verwachten dat de Heer het doet maar ook met kunnen wachten tot de Heer het
doet!
6) Verwaandheid en trots – het idee dat we het eventueel zonder God kunnen. Deze
belemmering omvat de vorige in zich.
Heer, leidt me. Maar help me Uw leiding te verstaan, te willen, te respecteren en te
gehoorzamen. Laat mijn bidden een zoeken van Uw wil zijn en niet een dicteren wat
U voor mij moet doen. U bent God!
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9 november – Gebed en leiderschap
“…de Heer zal u voortdurend leiden…” Jes.58:10‐11
Volgens Bob Mumford zijn er drie bakens van leiding:
1. God Woord – objectieve norm
2. De Heilige Geest – subjectief getuigenis
3. Omstandigheden – goddelijke voorzienigheid
God Woord – objectieve norm
In Luc.21:33 zegt Jezus dat Zijn Woord zal blijven!
De Bijbel is Gods ‘levende woord’. Dat wil zeggen: Het is actureel voro vandaag en het
wordt ook vandaag door God gebruikt om tot ons te spreken.
Denk eens na: In welk opzicht is de Bijbel Gods “levende woord” voor jou? Hoe ga je
met de Bijbel om?!
Jezus zei dat we in Zijn Woord moeten blijven (Joh.8). Maar hoe doe je dat? Ik zelf
denk dat het te maken heeft met een persoonlijke relatie met Hem die “Het Woord
van God is”.
Jezus, Uw Woord is voor mij een levend woord. Dank U dat U door Uw woord tot mij
spreekt en zo leiding geeft. Door Uw Woord heeft mijn bidden een fundament en
mijn leven zin. Help mij om in Uw Woord constant te blijven!
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10 november – Gebed en intimiteit
“…beter dat Ik heen ga…” Joh.16:7, 13
Als het gaat om de leiding van God in ons leven, zijn er drie zekere bakens:
1. God Woord – objectieve norm
2. De Heilige Geest – subjectief getuigenis
3. Omstandigheden – goddelijke voorzienigheid
De Heilige Geest – subjectief getuigenis
Jezus zei in de context met de belofte van de komst van de Heilige Geest dat “het
beter is voor u dat Ik heen ga…”
De Heilige Geest spreekt namens Jezus tot ons. We dienen net als Samuel om de stem
van de heer te verstaan (1Sam.3)
Hoe kan de Geest tot ons spreken?
Denk bijv. aan: hoorbare stem, profetie, een specifiek bijbelgedeelte, iets wat een
ander zegt, innerlijke overtuiging. Maar bovenal ook de “vrede van God”, Kol.3:15
Vader, dank U dat Uw Geest woont in mij en mij vrede geeft ondanks de
omstandigheden en ondanks wat voor vragen er zijn. Heilige Geest spreek tot mij.
Ontvang het van Jezus en openbaar het aan mij. Leidt mij in voorbede en gebed tot
de eer van Jezus Christus.
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11 november – Gebed en het onmogelijke
“…als koningen heersen…” Rom.5:17
Zoals al eerder gezegd zijn er drie bakens van leiding:
1. God Woord – objectieve norm
2. De Heilige Geest – subjectief getuigenis
3. Omstandigheden – goddelijke voorzienigheid
NB. Omstandigheden zijn niet onze vijand.
Een christen mag niet als een struisvogel zijn hoofd in het zand steken.
Met de omstandigheden moeten we wat doen – we kunnen en mogen ze niet
negeren.
We dienen boven de omstandigheden staan – “als koningen heersen”
Ook al negeren we de omstandigheden niet, we laten ons er niet door beheersen of
leiden!
Omstandigheden (crisis) dreigen ons de baas te worden.
We maken keuzes op basis van (slechte) omstandigheden… “Uit de nood geboren”
Onze (verkeerde) emoties en reacties op omstandigheden kunnen zijn:
 God stelt me op de proef
 Dit is straf voor ongehoorzaamheid!
 De satan staat tegen mij op
We dienen in de omstandigheden altijd God te zoeken, zoals Jezus in de woestijn
(Gods Woord proclameren) en zoals Paulus in Damascus (wachten). We dienen te alle
tijden Zijn beloften vast te houden!
Daarnaast: blijf doen wat je doen moet – namelijk het “goede”! Ps.37:3.
Bidt dat je in wat voor omstandigheden je ook zit mag denken zoals God Zelf, dat wil
zeggen, dat je mogelijkheden kan zien. Want elk wonder begon in ‘slechte’
omstandigheden. Indien we wanhopen zullen we nooit kunnen zien zoals God ziet. Het
heeft te maken met geloof… geloof ziet zoals God ziet!
Jezus, U hebt de wereld overwonnen daarom hoef ik niet te vrezen. U plaats mij op
een rost die hoger is dan mijzelf. Leer mij in gebed te bidden naar Uw wil en niet in
lijn met de omstandigheden. Laat Uw Koninkrijk komen. Leer mij Uw stem te
verstaan in tegen de omstandigheden te proclameren wat U zegt!
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12 november – Gebed en gemeente
“…heb je Mij meer lief dan dezen?...” Joh.21:15
Het probleem van de gemeente van vandaag is niet het gebrek aan methode, studie,
organisatie, nieuwe aanbiddingsliederen en vormen van leiderschap, noch
programma’s. Het probleem is compromissen.
Wanneer we compromissen sluiten met onszelf, de wereld, dan raakt dat altijd het
fundament van ons christen‐zijn en gemeente‐zijn.
De roest en de ‘rot’ in elke christelijke organisatie en gemeente en christen‐leven kan
niet gestopt worden door dingen anders te organiseren.
We zijn bang om een fanaticus te zijn. Iemand gaf eens een definitie van een Fanaticus:
iemand die meer van Jezus houdt dan ik doe.
Toch moet de angst dat mensen ons fanaten vinden niet het probleem zijn van ons
hart. Wat ons bezig moet houden is de vraag: wat vindt Jezus van mij?!
Jezus, ik wil opnieuw mezelf aan U geven en mezelf aan U toewijden. U vraagt van
mij slechts of ik van U houd… en daarmee is meteen alles gezegd omdat het
alomvattend is. Ja, ik hou van U en help mij U op de eerste plaats te zetten van mijn
leven (wat immers U toebehoort!)
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13 november – Gebed en voorbede
“…je zal kracht ontvangen…” Hand.1:7
Iets kleins kan dat grote gevolgen hebben, zoals in de natuurkunde: het zogenaamde
“butterfly effect”: een vlinder die slaat met zijn vleugels kan aan de andere kant van de
wereld een orkaan veroorzaken.
Aan het slot van Lucas’ evangelie wordt het duidelijk (tezamen met Hand.1) dat Jezus’
hemelvaart slechts het begin was, en zeker niet het einde!
Pinksteren (Hand.2) was in die dagen een Oogstfeest. Daarnaast een herdenken van
het geven van de wet op de Sinaï.
Nu weer vuur en wind!
Deze Geest als de wetgever in‐ons! zou harten veranderen en was beslist niet bedoeld
als een letter in steen. De Norm van God was geplant ín ons en het was levend!
Ieder hoorde spreken in zijn eigen taal en dialect.
God wil dit: dat we elkaar verstaan.
Pinksteren is niet een methode. In een methode willen we de anderen overtuigen van
óns gelijk. We zijn vaak imperialistisch omdat we de ene cultuur meer waarderen dan
de andere. Maar Pinksteren is Babel‐weerlegd: éénheid van taal (= elkaar verstaan,
begrijpen) in plaats van verdeeldheid.
Pinksteren = het feest dat God sociale barrieres doorbreekt door de Geest (van alle
talen!). Het is internationaal omdat we één in Christus zijn ook al is er verscheidenheid
als mensen. Pinksteren zou moeten betekenen: Het einde van vijandschap en
onbegrip! Het oogst‐feest van mensen verzamelen in plaats van tegen elkaar uitspelen
en tegen elkaar opzetten!
Jezus, U bent nog steeds tot de dag van vandaag de Doper met de Heilige Geest.
Stort Uw Geest op mij uit zodat ik een verdestichter zal zijn en zal werken aan
goddelijke eenheid in plaats van verdeeldheid. De liefde onderling is het getuigenis
dat we Uw discipelen (leerlingen) zijn. Ik bid dat we als gemeente zo’n getuigenis zijn
in onze stad, provincie en land.
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14 november – Gebed en gemeente
“…zij wijden zich toe aan het onderwijs en de gemeenschap van de apostelen…”
Hand.2:42‐47
Sociologen en filosofen zien de cultuur en maatschappij van vandaag als bijvoorbeeld
 liefdeloos
 vol met kunstmatige vriendschap
 sociale vijandschap
 emotioneel geïsoleerd zijn we ondanks zogenaamde vele kennissen en
vrienden en contacten
 een cultuur (maatschappij) van narcisme
De vraag wordt zelfs gesteld: “wat is een persoonlijke relatie?”
Als we daar echt over na moeten denken is er met de wereld wat aan de hand!!
Het woord in de maatschappij van vandaag is zelfrealisatie en ‐vervulling.
Relaties hebben tot doel mijn zelfzuchtige doelstellingen te verwezenlijken: relaties als
een middel tot een egocentrisch doel!
De Gemeente door de Geest (vanaf Handelingen 2) werd gekenmerkt door (en dit is
wat de maatschappij van vandaag nodig heeft):
1) Lidmaatschap
Christenen voelden zich betrokken en deelgenoot van iets groter dan henzelf.
2) Ervaren van ergens toe behoren
Vriendschap leidde tot het volgen van onderwijs of zich vereenzilvigen met een
leer. Belangrijk is het om te zien dat niet eerst de leer kwam en de christenen
één maakte en maar juist de vriendschaprelatie (wegens de openbaring door
de Geest van Christus aan en ín ons).
 Veel christenen vandaag zijn lid van een gemeente…
 …maar toch ervaren velen eenzaamheid, frustratie, bitterheid,
afwezigheid van vriendschappen, communicatie…
3) Een gemeenschap die zorg had; men had “alles gemeenschappelijk”
Het was niet een claimen van bezit. Nee, zij “delen alles wat zij hadden”
De Gemeente had (en moet hebben) een grote sociale zorg
Vroege kerkvader, Ambrosius, sprak zich uit tegen mooie kathedralen en
gebouwen terwijl er geen zorg was voor de armen! ~ de gemeente zijn de
mensen! (levende stenen)
Herstel in Uw Gemeente, Jezus, die eerste liefde die leidde tot eenheid, vriendschap
en samendelen. Laat die saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaar een reden zijn
dat velen zich tot Uw gemeente aangetrokken voelen om daar thuis te komen.
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15 november – Gebed en evangelisatie
“…God meer gehoorzamen dan jullie…” Hand.4:18‐20
Petrus en Johannes – en de andere apostelen – konden vrijmoedig spreken, zelfs als ze
tegenstand ondervonden, wegens:
1) Een onweerlegbaar bewijs van een veranderd leven.
Zij zelf waren veranderd en zij veranderen anderen door hun prediking en de
genezingen die God door hen deed.
2) Een onweerlegbare autoriteit van de opgestane Jezus Christus.
Omdat ze Jezus kende als de Eeuwig Levende omdat Hij was opgestaan waren ze
vrijmoedig. Ook na de ontmoeting met Jezus werd Saulus (de latere apostel Paulus)
een prediker van het Evangelie. Het was niet op basis van scholing!
3) Een onvijandige vrijheid als christen‐burgers.
Er is altijd een conflict (vijandschap) op basis van godsdiensten. Als mensen proberen
we altijd ons gelijk te bewijzen en ons gelijk te krijgen.
Maar Christus levend in ons maakt ons geloof niet tot een godsdienst of een religie en
daardoor ervaren we de vrede, genade, liefde en vrijheid die Hij geeft om jezelf te zijn
en de ander te respecteren: we prediken het Evangelie maar we weten dat alleen God
harten kan veranderen en mensen kan overtuigen.
Het is geen strijd met woorden of een intellectueel slagveld! We zijn (zoals we zijn in
Christus) het zout der aarde en het licht der wereld
4) Een onoverwinnelijke Almacht van God
Daardoor konden de discipelen in tijden van tegenstand bidden (zie Hand.4:24‐26). Zij
wisten: Hij die in de hemel zetelt, Die lacht…! (Ps.2).
5) Een dynamische ervaring van de Heilige Geest
Als christenen dienen we te weten en te ervaren dat de uitstorting van de Geest in
Handelingen 2 niet de eerste en de laatste was. Ook in Handelingen 4 lezen we dat
Jezus hen opnieuw met de Geest vervulde. Paulus zei later tegen de Efeziërs (in
hfdst.4) dat ze constant gevuld dienen te zijn met de Heilige Geest.
Die belofte van vervulling is voor een ieder, Hand.2:39.
Jezus ik wil vrijmoedig door U leven en voor U spreken. Vul mij steeds met uw Geest.
Laat Uw Geest nooit een ervaring uit het verleden zijn maar een constante kracht in
mijn leven.
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16 november – Gebed en gezin
“…Filippus ging naar Samaria en verkondigde de Christus…” Hand.8:4‐7
Karl Marx heeft gezegd: “Revolutie is actie!”
Christen zijn heeft meer met revolutie te maken dan met filosofie – het heeft meer te
maken met doen dan denken (en praten).
De christenen in de vroege gemeente – net als Filippus – waren zielenwinners: het gaat
om mensen en niet om programma’s.
Als we bidden voor ons kinderen dienen we te bidden dat zij getuigen van Jezus zullen
zijn in woord en daad.
Bid dat zij
1) Gevoelig zijn voor het spreken van de Geest
Net als Filippus: Hij ging omdat hij verstond. “Voeg je bij de wagen” en hij deed het.
2) Voorbereid zullen zijn voor ongemakkelijke momenten en gebeurtenissen
We zijn vaak op zoek naar gemak en comfort en indien we daarnaar op zoek zijn, zullen
we veel missen van de leiding van de Geest en dus ook van het bereiken van mensen
met het Evangelie. God zei tegen Filippus: “Ga naar de woestijn‐weg…” van Jeruzalem
naar Gaza – voor Filippus was dit minstens een afstand van 80 km. En hij ging.
3) Bereid zijn om vooroordeel, zenuwen en schaamte (afgang) te overwinnen.
Deze man die Filippus ontmoette was van een ander land, cultuur, etc. “Misschien
begrijpt hij me niet…?” kan een vraag zijn in je denken om terughoudend te zijn.
4) Alert gefocust zullen zijn op gelegenheden die God geeft.
Een goede gelegenheid is wat je herkent en indien je er wat mee doet!!
5) Gebruik zullen maken van Gods Woord.
Filippus maakte gebruik van een profetisch gedeelt van Jesaja. Ken je Bijbel! Dat wil
niet zeggen: spreek Tale Kanaäns! en maak mensen murw met teksten, maar weet hoe
je Gods Woord kan gebruiken om anderen te bemoedigen en op te bouwen.
6) Dat zij geloof zullen hebben in Gods voorzienigheid
Want indien God leidt, geeft Hij ook mogelijkheden.
Leer, mij Jezus om in lijn met Uw Woord voor mijn kinderen en kleinkinderen te
bidden.
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17 november – Gebed en voorbede
“…Ik ben Jezus die jij vervolgt…” Hand.9:3‐5
Als we bidden voor de mensen om ons heen dienen we vooral te bidden dat zij door
God gevormd zullen worden. Dát is de grootste zegen die een mens kan ontvangen en
ondergaan.
We zien in het leven van Paulus dat God initiatief nam om Zich aan hem te openbaren.
Niemand roept zichzelf voor een bediening en niemand maakt zichzelf tot zendeling.
Elke man en vrouw Gods is bruikbaar nadat er een persoonlijke ontmoeting met Jezus
was.
Een voorwaarde daarvoor is geestelijke overgave en nederigheid. Paulus was gewillig
om alles op te geven (zie ook Filipp.3)
Ik bid voor mijn vrienden en naaste mensen dat zij uw stem zullen verstaan en
gewillig zullen zijn om naar U te luisteren en Uw Woord te accepteren als de hoogste
waarheid in hun leven. Vorm hen en verander hun hart!
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18 november – Gebed en het onmogelijke
“…maar wij hoopten…” Luk.24:21
Het voordeel (of dat kan ook een nadeel zijn!) is dat als wij veel van de verhalen in de
Bijbel lezen we weten hoe het afloopt. Wij weten dat die vreemdeling die zich voegt bij
de Emmaüsgangers Jezus is. Zij echter geloofden niet dat Hij was opgestaan uit dood.
Zij hadden een grote hoop toen zij met Jezus een aantal dagen daarvoor naar
Jeruzalem liepen dat zij als Jezus’discipelen zouden beleven hoe Hij het Koningschap
zou herstellen.
Maar hoe anders liep dat af: Jezus werd gevangen genomen en zonder dat Hij zichzelf
verdedigde of een teken van God liet zien of een Engel aanroep om te helpen, werd Hij
vernederd en gekruisigd en begraven…
Wij hoopten…
Ook wij hopen en hebben onze hoop op iets gevestigd. Toch kan en zal (!) het bij ons
ook anders gaan dan deze twee discipelen.
Ook wij zijn vaak onverstandig van hart en ongelovig. Ja, we hebben een charismatisch
geloof dat God de dingen doet die wij willen. Maar God is niet “charismatisch”: Hij
doet niet wat wij willen maar wat Hij wil!
Achteraf zeggen we net als deze twee discipelen: Aha! Ja, ons hart was brandende
toen Hij de Schrift met ons deelde en uitlegde, Aha, ja nu hebben we het gezien…
Het is goed om te hopen, maar wees niet ontmoedigd als het anders gaat dan jij denkt
en het wonder op een ander moment gebeuren gaat – kortom: als je erop moet
wachten!
U bent El Shaddai – de God die het onmogelijk kan en wil doen. Help mij om op U te
wachten en geduld te hebben. Uit te zien naar Uw heerlijkheid en kracht. Houd mij
vast ook als U niet de dingen doet die ík graag wil zoals ík het wel en op het moment
dat ík het wil. U bent God!
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19 november – Gebed en gemeente
“…laat je ja ja zijn…” Matt.5:37
We maken alles makkelijker en gebruiken woorden voor zaken die niet overeenkomen
met de Bijbelse (oorspronkelijke) betekenis. We hollen de betekenis uit door woorden
niet te gebruiken naar de inhoud die ze vertegenwoordigen.
Enkele voorbeelden:
‐ Vriendschap
We hebben 100‐en vrienden via facebook en hyves
Maar hoe onze buren heten weten we niet
‐ Opwekking
We verwarren kwantiteit met kwaliteit
‐ Charismatische vernieuwing
Alles is geestelijk
Maar God als God kennen we niet ~ hebben we nooit ontmoet!
We missen een ontdekking van Wie God is!
‐ Prediking
Het kennen en horen van God
Het slap napraten wat we van een ander over God hebben gehoord
Jezus, U bent de Koning – ook van míjn leven. Ik wil de woorden gebruiken die U
gebruikt maar ook in de betekenis die U eraan geeft. Help mij te bidden met woorden
die betekenis en diepgang hebben. Help mij om niet te bidden met lege frasen…
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20 november – Gebed en leiderschap
“…wierpen zich voor de ark van de Heer…” Joz.7:6
Na de slag van Aï, waarbij Israel verslagen was, zochten de leiders van Israel de Heer
met bidden en vasten…
God zei: Sta op!
Er zijn momenten dat we niet bidden moeten maar handelen.
Er zijn momenten waarop we niet op onze knieën moeten zijn maar op onze achterste
benen!
“Waartoe dienen al jullie offers aan Mij?” (zie Jes.1:11‐13, 16‐17, 19)
Gebed om opwekking heeft geen enkele zin indien er geen radicale gehoorzaamheid is
aan het Evangelie, dat wil zeggen: wanneer we Jezus niet persoonlijk kennen en we
niet door de Heilige Geest gevormd willen worden!
Opwekking volgt op gebed en niet andersom!
Gehoorzaamheid is veel beter dan offers, 1Sam.15:22
Alle nachtbidstonden hebben geen waarde als we overdag niet doen wat God zegt.
Wat nodig is, is Nieuwtestamentische christus‐gelijkvormigheid. Dan hebben we het
over zaken als
 anders dan de wereld zijn
 gehoorzaamheid
 nederigheid
 eenvoud
 soberheid en zelfcontrole
 het Kruis dragen
 liefde en vergeving
Dán kunnen we bidden met vertrouwen en verwachten dat opwekking komt!
Vader, ik bid vandaag voor mezelf en de gemeente dat we de waarden van U
vasthouden en dat die zichtbaar worden. Bewaar ons voor lege en vrome woorden en
voor krachteloze en onvruchtbare daden. Maak ons meer als Jezus in karakter…!
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21 november – Gebed en intimiteit
“…Jezus kwam erbij en liep met hen mee…” Luk.24:15
De mannen op weg naar Emmaus dachten dat Jezus dood en begraven was. Hoewel
Jezus afzijdig was, was Hij het gespreksthema van beiden. De afwezige Jezus kwam
naderbij terwijl zij over Hem spraken.
Het is een wonderbaarlijk thema in dit verhaal van Lukas 24. Jezus zelf had gezegd
“waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn daar ben Ik in jullie midden”. En dat was
hier ook zo, ook al zagen die twee discipelen op weg naar naar Emmaüs dat niet. Jezus
deed wat Hij beloofd had. Het is Zijn verlangen om bij ons te zijn.
Het is een bijgelovig idee dat als we over de doden spreken, zij zich bij ons voegen.
Maar het mooie van dit is dat de Levende zich bij hen voegt! Hij is de ware Leraar
(Mentor) die altijd bij ons is.
Jezus, omdat U de Aanwezige bent en nooit de Afwezige, zal ik over U denken, praten
en naar U verlangen, omdat U aan mijn zijde bent.
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22 november – Gebed en aanbidding
“…en zij herkenden hem…” Luc.24:31
Het verhaal van de twee gebroeders op weg naar Emmaüs en een onmoeting hebben
met Jezus een een verhaal van Aanbidding.
Aanbidding is het centraal stellen van Jezus. Indien we iets of iemand anders centraal
stellen, dan is dát het object van onze aanbidding.
In dit verhaal heeft Jezus één verlangen dat is dat Hij de centrale persoon is in het
leven van zijn discipelen. Alleen dan kon hun visie en passie worden hersteld.
In Lukas 24 is Jezus het thema van de discussie van zijn discipelen.
Jezus wijst vanuit de Schriften aan wie Hij is: degene die lijden zou en overwinning zou
brengen als het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.
Jezus is de hoofdgast bij zijn discipelen thuis. En Jezus die Zelf zorgt dat zijn mensen
Hem herkennen.
Jezus, er is geen Leraar als U die de Waarheid laat zien en verkondigd. Jezus, er is
geen Vriend als U die aan onze zijde staat en gast is aan onze tafel.
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23 november – Gebed en geloof
“…Hij opende de Schriften…” Luc.24:32
Het herstel van geloof en passie van de twee mannen op weg naar Emmaüs was niet
omdat Jezus – Tata!! – even een wonder deed. Nee, Hij opende de Schriften en
beginnende bij Mozes (Genesis, het eerste boek van Mozes) tot en met de Profeten
(de rest van het door ons zogenoemde “Oude Testament”) haalde Hij aan wat
betrekking had op Hem Zelf.
Dát bouwde hun geloof en herstelde hun geestelijk vuur. Zoals Paulus zegt: Geloof
komt uit het horen van het Woord van God (Rom.10).
Zolang de Bijbel dicht blijft, valt er door God niet veel te zeggen. Is er weinig reden
voor horen en geloof.
Indien de Bijbel als Gods Woord door ons wordt geopend en we hebben verwachting
dat Hij tot ons spreken gaat dán gaat er iets bijzonders gebeuren. Net als bij de
Emmaüsgangers gaan we de eenheid van het ‘verhaal’ van Gods Woord inzien (Logos).
We komen tot de ontdekking dat “het getuigenis aangaande Jezus inderdaad de geest
is van profetie, Openb.19:10. We zullen in diep ontzag staan over de wonderen die
onze Vader deed en nog steeds kan doen en doen wil. Het zal leiden tot een ware
Vreugde die niet afhankelijk is van wat er om ons heen gebeurd noch hoe we ons
voelen.
Dán kunnen we een bron van hoop, liefde en blijdschap voor anderen zijn.
Biddend wil ik vandaag Uw Woord openen, lezen, proclameren en bestuderen en
gehoorzamen. Ik erken dat Uw Woord de bron is van mijn geloof omdat U erdoor
spreekt tot mij.
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24 november – Gebed en intimiteit
“…was ons hart niet brandende in ons…” Luk.24:32
Toen Jezus de Schriften opende voor de Emmaüsgangers – zijn discipelen die treurend
heen gingen omdat ze geloofden dat Jezus dood en begraven, maar zeker niet
opgestaan was! – sprak Hij tot hun hart door de Bijbelversen heen.
Hij sprak wandelend met hen onderweg door de Schrift. Nu doet Hij niet anders met
ons, nu Hij in de hemel is. De Heilige Geest is de andere Trooster die het uit Jezus
neemt en ons openbaart. Maar de manier – de methode – is hetzelfde: De Geest
gebruikt de Bijbel als Gods Woord en reikt troostende woorden aan. Woorden van
aanmoediging, bemoediging en opbouw.
Toen Jezus verdween, hadden de twee discipelen van Emmaüs maar een getuigenis:
Was ons hart niet brandend in ons toen Hij met ons de Schriften opende.
Het dagelijks lezen in de Bijbel mag en kan geen saai gebeuren zijn. Dan is er iets mis
indien we dat wel ervaren. We mogen Hem uitnodigen om door de versen tot ons te
spreken en ons hart in vuur en vlam te zetten. Hij wil tot ons spreken – intiem – vanuit
Zijn Schrift!
Wat was het gevolg voor deze twee discipelen en wat kunnen en mogen wij
verwachten?
1) In plaats van twijfel kregen zijn zekerheid, geloof.
2) In plaats van passiviteit en een gevoel van depressie werden zij vol vuur en goede
moed.
3) In plaats van slenterig weglopen en de boel‐deboel‐laten, renden ze terug naar de
plaats waar ze hoorden ze zijn.
4) In plaats van schaamte werden ze vrijmoedig in het vertellen (proclameren) wat ze
gehoord en gezien hadden.
Het ontdekken en ontmoeten van Jezus in de Schriften maakte hen tot ware getuigen
van Hem.
Die geestelijke passie die de mannen van Emmaüs kregen – dat brandende hart in
hen – heb ik nodig, Heer. Ik kan het niet zelf opstoken, U moet dat doen. Ik verlang
naar U en naar U alleen.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
335

25 november – Gebed en leiderschap
“…een schat verborgen in een veld…” Matt.13:44
Het Koninkrijk van God werd door Jezus geillustreerd met een schat verborgen in een
veld. Het komt vaker voor, zo zien we in de Evangeliën – en trouwens de hele bijbel! –
dat we als mensen niet altijd zien wat er verborgen is: Maria die de opgestane Jezus
ziet als de tuinman en de Farizeeën die Jezus niet herkennen als de Messias van Jesaja
53.
Het Koninkrijk van God is nabij, zeiden Johannes de doper en Jezus. Het is al het ware
om de hoek.. Het is binnen loop afstand, het ligt voor het oprapen… Daar! Zie je het
niet?!
Een veld wat iemand al vele keren voorbij was gegaan. Er werd geen aandacht aan
geschonken, het was maar een gewoon veld.
De werker in het verhaal ontdekt het en gaat verblijd heen. Verkoopt alles wat hij
heeft om dat veld met die schat te kopen om te bezitten.
Alles verkopen is gekheid en waanzin. Behalve als je de schat hebt ontdekt. Dat is een
begin van een herbezinning van alle waarden!
Open mijn ogen dat ik Uw Koninkrijk zie. Laat er geen dag voorbij gaan van
blindheid… Verlicht de ogen van mijn hart. Uw Koninkrijk wil ik niet alleen zoeken
maar ook vinden. Maak mij daar bekwaam voor.
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26 november – Gebed en gezin
“…heers…” Gen.1:26‐28
God wil dat we heersen. Door de zondeval gaf Adam zijn mens‐zijn – het naar Gods‐
beeld geschapen zijn – over aan de duivel: de heerschappij droeg hij over aan de
misleider.
Daarom kon satan in het verhaal van Job voor God staan: Hij kwam als een afgezant
van de aarde op basis van de autoriteit die oorspronkelijk God aan de mens gegeven
had.
Satan is verslagen door Jezus aan het Kruis van Golgotha en nu hebben we ín Christus
weer de heerschappij over de aarde, zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Daarom dat
Jezus zegt: Wat jullie op aarde binden zal in de hemel gebonden zijn. Dat is echt zo. De
heerschappij is teruggeven aan Gods kinderen die leven naar het Beeld van God
(Christus).
Het heersen waar God over spreekt is niet heersen als een despoot en dictator, maar
een heersen om orde te brengen. Een heersen wat zegenrijk is. Zoals een vader
“heerst” of zoals Jezus heerst over Zijn Gemeente.
We zijn geschapen en bedoeld als een Koninkrijk van Koningen. Geroepen om te
heersen niet om overheerst te worden door ziekte, dood, verslavingen, de wereld,
armoede, etc.
Zegen mijn gezin. Help mij om als ouder te heersen en gezag te hebben over mijn
kinderen, het huis de omstandigheden zoals U in vrede, genade en liefde gezag
uitvoert. Laat mijn gezag en “heersen” vreugde, vrede en Uw orde brengen.
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27 november – Gebed en gemeente
“…word vervuld met de Geest…” Ef.5:18
Veel christen willen graag vol zijn van de Geest. Er zijn er maar een paar die werkelijk
gevuld willen zijn met de Geest.
Het tweede is waar de Bijbel over spreekt en daarvoor zijn voorwaarden waaraan
voldaan moet worden.
Vol zijn met de Geest, is mogelijk indien…
 de Geest van Jezus jou mag bezitten en niet andersom
 je een zoeker bent van God en Zijn Koninkrijk
 je geleid wil worden door de Geest
o zoals Israel: een wolk bij dag en een vuurkolom bij nacht
o zijn als de wind (Joh.3:8): niet wetend vanwaar je komt en waar je heen
gaat
o Hét avontuur!
 Je alles óf niets wilt
o God vraagt alles en niets van ons
o Vol met de Geest wil zeggen: Hij is nu mijn Heer!
o En dat is voor de volle 100%.
 Je leeg bent
o Alles opgeven
o “Voor er volheid kan zijn moet er eerst leegheid zijn” (Tozer)
 Je een toegewijde getuige van Jezus wil zijn
o Het gaat om Hem en niet om mij
o Niet mijn bediening en mijn gemeente, maar Jezus!
Jezus, onderzoek en toets mij of de normen van mijn leven overeenkomen met U.
Toets mij of het verlangen naar U eerbiedwaardig is of egoïstisch!
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28 november – Gebed en aanbidding
“…vernieuwing van denken…” Rom.12:1‐2
We hebben het zo nodig deze complete verandering van denken waar Paulus over
spreekt. Het vraagt om een revolutie van denken. De wereld van ons denken en
denkbeeld op z’n kop!
Het is niet genoeg om ‘slechts’ gered te zijn! We dienen bekeerd te zijn: dat wil zeggen
veranderd wegens een ommekeer!
Indien die verandering – bekering – niet plaatsvindt tussen onze oren blijven we als
een gewassen varken steeds naar de modderpoel terugkeren.
Het is voor een drugsverslaafde niet genoeg om te stoppen met gebruiken. Indien hij
niet verandert in zijn denken zal hij blijven verlangen naar een shot in moeilijke en
goede tijden.
De Koning is nabij. Daar gaat het om. De ommekeer in denken begint en doet zijn werk
in ons indien we aanbidders zijn. Hem herkennen en tot Hem bidden en knielen aan
Zijn voeten. Dan krijgt de Heilige Geest de ruimte om ons te maken als Degene die we
aanbidden.
Hervorming van denken is niet een mind‐game of een denkproces om je te
hersenspoelen zodat je de juiste dingen op het goede moment zegt. Het is altijd op
basis van relatie.
Heer U bent mijn aanbidding waard en het doel van mijn aanbidding. Ik wil vol zijn
van U en van U alleen. Laat mijn denken en mijn wensen een thema hebben: Jezus!
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29 november – Gebed en evangelisatie
“…hoe lieflijk zijn de voeten…” Rom.10:15
Voeten die de bereidheid hebben van het Evangelie worden in Efeze 6 neergezet als
een wezenlijk onderdeel van de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting van God.
God zelf die met vrede komt en vrede proclameert. “Vrede zij u” sprak Jezus tot zijn
discipelen na Zijn opstanding. Vrede is wat we nodig hebben.
De wereld hunkert naar echte vrede. Niet zo’n zielig duifje van gips met een olijftakje
in snavel. Niet een vrede welke afgedwongen wordt met tanks en bommen. De vrede
zonder God is nep.
We zijn vredestichters omdat we proclameren dat God leeft en dat Hij heerst. Jezus
heeft het laatste woord en niet de ellende, de zonde, een ziekte of de dood.
Echte vrede die de waarheid verteld. Zijn we vijanden van de wereld omdat we de
waarheid zeggen? Zo’n soort vraag stelde Paulus de Galatiërs ook. Echte liefde zegt
waar het op staat met respect. De overtuiging van ons evangeliseren zit ‘m niet in een
aggresief opdringen van onze mening – de zogenaamde “waarheid” – maar in het laten
zien in woord en daad wie de Waarheid, namelijk Jezus. Hij leeft en Hij heerst.
Ik wil bidden met mijn broers en zussen voor het doorbreken van Uw Waarheid in de
wijk en stad waar U ons geplaatst hebt. Ik bid dat men U ziet als de Waarheid en
Degene die vrede verkondigt en geeft aan een ieder van ons op basis van Uw bloed!
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30 november – Gebed en geloof
“…ga in je binnenkamer…” Matt.6:6
Vandaag worden er veel gebedssamenkomsten georganiseerd en er zijn betreffende
gebed veel conferenties.
En dat is goed, want de nood is hoog.
Maar veel redenen voor meer bidden zijn niet gezond, juist.
Veel mensen zoeken methoden van gebed die snel antwoord geven en succesvol zijn.
Veel bidden de hemel om op aarde zelf succesvol te zijn.
Het is een zoeken van een techniek en niet een relatie.
Veel gebeden zijn eenvoudigweg zelfzuchtig en egoïstisch ~een verheerlijken van jezelf
in plaats van God.
Ja, we willen God verheerlijken met wat we doen en laten, alleen we willen de
toezegging dat Hij ons ervoor verheelijken zal – dat wil zeggen dat we beroemd
worden en worden bedankt.
We doen het voor een lintje
Wat te doen?
We dienen onszelf te verloochenen en Jezus te volgen
Dat wil zeggen ons kruis opnemen
Ja, ons leven is misbaar. Ook zonder mij kan God heel goed zijn doelen bereiken!
We dienen bezorgd te zijn over wat God vind en niet zo zeer druk bezig zijn met wat de
wereld van ons vind (en wij van onszelf!)
Heer, ik wil U zoeken in de binnenkamer. Ik wil verlangen naar U zonder dat ik wil dat
“mijn wil geschiedde”! Het gaat om U. Ik wil bidden niet omdat ik wat nodig heb
maar omdat ik uw discipel ben.
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1 december – Gebed en leiderschap
“…we zijn hemelburgers…” Filipp.3:20‐21
Steeds is het weer goed om een moment stil te staan en te beseffen waarom God ons
geschapen heeft en wat het doel was van de verlossing in Christus.
Gods originele plan voor ons mensen is dat
 wij Zijn kinderen zouden zijn en geen knechten
 Hij een Koninkrijk wilde vestigen en geen religieuze organisatie
 wij een Koninkrijk van priesters zouden zijn en niet slechts onderdanen
 dat we hemelburgers zouden zijn en geen religieuze leden van een “club”
Gods verlangen was en is dat Hij relatie zou hebben met de mens en geen godsdienst.
Hij wil door de mens – u en ik – de hemel invloed laten hebben op aarde, hier en nu!
Dat kan alleen door ons gebeuren indien we leven als Zijn kinderen.
Wij zíjn hemelburgers met een taak op aarde! Om Zijn wil te laten geschieden zoals dat
ook in de Hemel gebeurt.
Ons bidden moet een bidden zijn om de manifestatie van Zijn Koninkrijk en het
geschieden van Zijn wil en niet zo zeer de onze.
Laat Uw wil geschiede. Laat Uw wil geschiede door mijn heen. Leer mij deze dag als
Uw kind te leven, te denken, te genieten, te zegenen, te geven…
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2 december – Gebed en het onmogelijke
“…zegen mij overvloedig en vergroot mijn gebied…” 1Kron.4:9‐10
In die nogal langdradige en saaie opsommingen van namen in de eerste hoofdstukken
van 1Kronieken komen een eilandje tegen van schoonheid. Een simpel gebed van een
simpele ziel. Ik bedoel dat niet vervelend. Simpel in de betekenis van kinderlijk
eenvoudig.
En God gaf hem zijn verzoek.
Geen mooie woorden, geen langdurige herhalingen. Een eenvoudige vraag, maar hoe
groots!
Er bestaat dus blijkbaar een eerzucht in bidden die aangenaam is voor God. Hij wil
blijkbaar vragen horen die er toe doen. Hij kan alles en wil alles geven. Hij kan zegenen
om ons tot zegen te laten zijn. Het verhoren van ons gebed kan Zijn vermogen en
bekwaamheid niet te boven gaan.
Jabez wilde geen genoegen nemen met een algemene zegen van God. Hij vroeg door
om iets specifieks. Hij wilde geen kleine plaats innemen met en voor God. Maar hij
wilde iets groots. Hij begreep dat God gezegend en geëerd wordt in het geweldige. Hij
had een heilige begeerte naar meer.
Hij wilde een grotere verantwoordelijkheid – en dus een groter gebied. Het moest niet
blijven bij het oude (“Heer, bescherm mijn gebied!”) maar hij wilde gaan van kracht tot
kracht, van geloof tot geloof en van heerlijkheid tot heerlijkheid (“Heer, vergoot mijn
gebied!”).
Hij wilde niemand kwaad of smart aandoen. Het vragen om deze zegen was bedoeld
dat hij tot zegen zou zijn van anderen. Jabez begreep dat God alleen die zegen kan
geven. Alleen God Zelf kan mijn gebied en verantwoordelijkheid vergroten.
Vader, ik geloof dat U nog steeds mensen zoekt als Jabez. Ik vraag U daarom: Zegen
mij en de mijnen rijkelijk en overvloedig. Vergroot mijn gebied en laat Uw hand met
mij zijn en bewaar mij voor het kwade.
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3 december – Gebed en aanbidding
“…want Uw Vader weet wat u nodig hebt…” Matt.6:8
Wat is de reden om te vragen en te ontvangen?
De echte reden om te bidden en antwoord te krijgen is dat je relatie met God hebt als
Vader op basis van het feit dat je zijn kind bent door de wedergeboorte.
Gebed is een aspect van onze relatie met God.
Is de relatie goed dan is een gebedsleven een logisch gevolg of ingredient ervan.
Bidden zonder relatie is religieus.
Indien we in Christus zijn (wegens bekering, wedergeboorte, vervulling met de Heilige
Geest), dan is gebed
 Ons Familie‐recht
 Ons Wettelijk recht
 Een voorrecht op basis van de verlossing
 Een noodzaak
 Onze communicatie met God – we spreken met Hem en Hij spreekt met ons.
We mogen Vader vragen omdat we zijn kinderen zijn. We vragen omdat Hij belooft.
God is onze Vader en dat betekent dus een gezins‐relatie. Want “Vader” is niet een
naam. Hij is onze Vader alleen als wij zijn kinderen zijn.
Jezus, onderwijs mij en leer mij dat bidden niet een moeilijke taak is. Dat het niet iets
is voor “professionele” christenen. Leer mij door de Heilige Geest te zeggen: Abba,
Vader…!
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4 december – Gebed en voorbede
“…bid… zoek… klop…” Matt.7:7‐8
De zekerheid van beantwoord gebed is de reden waarom we met vrijmoedigheid en
goede moed voorbede kunnen doen voor anderen.
Jezus spreekt over vragen, kloppen en zoeken.
God vragen en tot Hem spreken vereist dat we geloven dat Hij antwoordt en luistert.
Jezus zei dat God als Vader meer van ons houdt dan menselijke ouders, Matt.7:9‐11.
Jezus leert ons bidden: “…uw wil geschiedde zoals op aarde, als in de hemel.”
We mogen vragen volgens zijn beloften en zijn karakter.
Vrijmoedigheid.
 Is het Gods wil dat mensen ziek zijn de hemel?
 Is het Gods wil dat mensen armoede kennen in de hemel?
 Is het Gods wil dat mensen in de hemel worden lastig gevallen door zonde en
demonen?
 Is het Gods wil dat mensen in de hemel hopeloos zijn en verlaten?
Indien niet, dan mogen we vrijmoedig vragen om genezing, zegen, bevrijding en
overwinning, hoop en liefde…!
Ik wil voorbede doen met goede moed en vrijmoedigheid omdat ik geloof in U als een
Vader die luistert en hoort. Ik bid voor mijn vrienden met geloof. Open mijn ogen
zodat ik de privileges zien mag die ik als Uw kind heb om te bidden naar Uw wil!
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5 december – Gebed en intimiteit
“…volg Mij…” Mark.1:17
Jezus’ oproep is om Hem te volgen. Alles achterlaten op basis van je ontmoeting met
Hem en bij Hem willen blijven en bij Hem willen horen.
De kerkgeschiedenis laat zien dat het vaak niet gaat om Hem volgen maar om
lidmaatschap.
Jamie Buckingham vertelde over zijn vader dat die man een reis doormaakte van kerk‐
man zijn naar een volgeling van Jezus worden.
We zijn te gemakkelijk gevormd door de omstandigheden – ook de goede! – zoals
opvoeding, cultuur en ervaring. Steeds weer is de roep van Jezus om Hem te volgen en
niet het geëffende pad van het christendom.
Ieder van ons dient die roep te horen van Jezus: Volg Mij! Na zijn opstanding zei Hij dat
weer tegen Petrus: Volg Mij. Je kan het niet te vaak horen! Je mag het namelijk niet
vergeten.
Het gaat om Hem en Hem alleen.
Houd mij steeds bij de les, Heer, zodat ik niet vergeet dat het altijd en steeds weer
gaat om U Zelf.
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6 december – Gebed en geestelijke strijd
“…zij waren met Jezus…” Hand.4:13
De strijd gaat in het geestelijke altijd om het stellen en vasthouden aan de juiste
prioriteiten en het vaststellen wat de Waarheid is. Indien die basis niet gelegd is en
wordt onderhouden, is chaos en afbraak het gevolg.
De eerste christenen hadden één passie: Jezus. Net als Paulus geen uitzondering: Ik wil
alleen maar weten van Jezus en die gekruisigd is!
Indien wij zouden geloven wat die christenen in Handelingen geloofden, zouden we
vast en zeker doen wat zij deden en bereiken wat zij bereikten.
De Geest wil niets anders dan getuigen van Christus. Jullie zijn Mijn getuigen, zei Jezus
tegen zijn discipelen en van de Geest zei Hij dat als Die komen zou Hij van Jezus zou
getuigen.
Niets geen kerkgebouw, organisatie, planning, politieke voorkeur, sociaal werk en
maatschappelijke betrokkenheid. Jezus! Klaar, dat was het begin en het einde.
Christus! Daar is alles maar dan ook echt alles mee gezegd!
Gods wonderen gebeuren – bekeringen zijn daar – waar Jezus centraal staat. Waar Zijn
wil wordt gedaan en Zijn Waarheid wordt verkondigd. Satan weet dat: houd daarom
de gemeente van Jezus weg of maak dat Hij op de tweede plaats wordt gezet en
afbraak en chaos is het gevolg. De christen en de gemeente is uit de juiste koers en zal
nooit meer zijn doel bereiken.
Hou mij en Uw gemeente vast op de juiste koers. We mogen niet onverschillig zijn in
de prioriteiten die U stelt. De wereld moet ons kennen als degenen die met U leven
en wandelen en met U samen‐zijn.
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7 december – Gebed en voorbede
“…Hij laat zich niet door mensenhanden verzorgen…” Hand.17:26
Deze opmerking van Paulus maakt een einde aan alle vroomheid en godsdienst. De
Grieken hadden op elke hoek van de straat een altaar. Erg vrome mensen en ze waren
‘bang’ dat ze een god zouden vergeten die ze nog niet kenden – of niet wisten dat die
bestond. Voor de “onbekende” God.
Paulus zegt: die God verkondig ik jullie. Hij woont niet in tempels die mensen voor
Hem hebben gemaakt. Hij heeft dat niet nodig. Hij maakte ons en het hele universum.
Hij heeft het ook niet nodig dat we Hem dienen. God zei in het Oude Testament al dat
als Hij honger had het ons niet zou vertellen.
God heeft geen dienaren nodig alsof Hij iets te kort komt.
In onze voorbede zijn we partners met God, maar dat is geen reden tot arrogantie of
vroomgedrag alsof God ons “nodig” heeft. In de hemel is nooit paniek en zeker niet
voor Gods Troon!
Indien we voorbede doen bidden tot de Vader en God in de hemel “die Zelf aan allen
leven en adem en alle dingen geeft!”
U bent de Bron van alles en iedereen. Help mij voorbede te doen voor de mensen die
U op mijn hart legt of voor degenen die mij daarom hebben gevraagd vanuit het
besef dat U God bent!
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8 december – Gebed en geestelijke strijd
“…neem je kruis op…” Luk.9:23‐24
Er is een prijs aan elke toewijding en keuze die je ergens voor maakt.
Je kan niet zonder jaren oefenen en studeren een pianosonate van Beethoven spelen.
Je kan zonder training geen enkele partij tennis serieus winnen. Ieder weet dat. Met
Jezus volgen is het evenzo. Met bidden – toegewijd bidden! – niet anders. Je kan
namelijk niet bidden zonder ophouden als je er niet voor gekozen hebt. Zonder die
toewijding ben zo door je gesprekstof heen en afgeleid door wat anders…
Toewijding kost dus iets. Het heeft een prijskaartje. Natuurlijk is er ook de zegen van
de toewijding en daarom kan je werkelijk zeggen dat toewijding aan Jezus je niet iets
kost maar loont! Dat is waar, maar dat loon komt niet vanzelf en eenvoudig en ook
niet per direct.
God biedt niet zijn verontschuldigingen aan dat het soms pijn doet. Er is geen excuus
van God dat het niet altijd mee zit. Ja, ook een christen die gelooft in de
opstandingskracht van Jezus Christus – Zijn overwinning! – kan een vader hebben die
vroegtijdig sterft, kan ontslagen worden, een auto hebben die de jaarlijkse keuring niet
door komt of een dochter hebben die een keer van huis wegloopt. Ik heb het dan nog
niet gehad over kiespijn, een vergeten verjaardag, een verregende vakantie of een
ingegroeide teennagel.
Kind van God, wordt volwassen! Jezus roept ons op om onszelf te verloochenen en ons
kruis op te nemen en Hem te volgen! Er is geen oproep om in de kinderwagen te
blijven zitten en je te laten voorduwen met een speentje in je mond! Jezus werd niet
begrepen en vals beschuldigd… en Hij zei dat ons dat ook zal overkomen als we in Zijn
voetsporen wandelen.
De toewijding kost wat en die prijs “doet pijn”. Maar ondanks dat Hij geeft niet op en
wij ook niet. Bid!
Ik zal voor mijn vijanden bidden en mijn vervolgers zegenen omdat U dat ook deed!
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9 december – Gebed en geestelijke strijd
“…zij die erdoor getraind zijn…” Hebr.12:11
We weten dat God als Goede Vader alle dingen doet medewerken ten goede. Alle
dingen zijn altijd alle dingen. Ook het lijden en de moeite en het verdriet.
Dat wil niet zeggen dat dat van God komt. Wél dat God alle dingen kan gebruiken ten
goede.
Hebreeën spreekt over het feit dat we als Zijn kinderen worden getraind of
gedisciplineerd door het lijden. Hij als almachtig God kan dat gebruiken. En dat doet Hij
ook. Zo creatief is Hij. Hij is nooit ten einde raad wat ook ons op onze weg komt.
Sommige zaken waardoor we lijden zijn onze eigen schuld: beter “onze stommiteiten”.
Dat ik de deur van de auto dichtgooi met de sleutels erin, daar heeft satan, noch de
wereld iets me te maken. Domme ikke. Dat ik aankom en een gigantisch overgewicht
ontwikkel en last krijg van mijn knieën, kan wel eens te maken hebben met mijn te
veel en te ongezond eten en te weinig beweging. Dat zou best eens kunnen. Niet
satans schuld, noch de wereld – en nee ook niet de schuld van de advertenties op TV.
Ik kocht, at en kwam aan…
Als Vader wil God ons trainen. De gebedskamer is een slagveld: daar ontmoet ik mijn
denken en Gods denken, de verleidingen van de wereld en de Waarheid van mijn Heer.
Daar wordt de eigenlijke strijd bepaald. De psalmist zegt dat hij het allemaal begreep
tot hij Gods woning in ging en alles zag van Gods gezichtspunt.
Ik kan leren en getraind worden omdat ik in gebed alles bij Hem breng en naar Hem
luisteren wil. Je wordt niet toevallig getraind en gevormd – nee, het overkomt je niet –
je ondergaat het bewust!
Heer, train mijn armen tot de strijd. Help mij mijn mond te sluiten en niet te piepen
en te klagen. Leer mij goede keuzes te maken samen met U.
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10 december – Gebed en aanbidding
“…een parel van grote waarde…” Matt.13:45‐46
De man die juist die ene parel vond welke alle waarde te boven ging, was overtuigd dat
het goed was en het enig goede was (!) om alle parels die hij al had te verkopen om die
ene te verkrijgen.
Het Koninkrijk van God is gelijk aan… En dan vertelt Jezus dit verhaal.
Het Koninkrijk heeft te maken met keuzes maken op basis van zaken naar waarde
schatten. Het verhaal ervoor en erna hebben min of meer dezelfde strekking. Alles
verkopen om dat ene te kunnen krijgen. Het uitzoeken van wat het net uit het water
heeft binnen gehaald: het waardevolle apart leggen en het waardeloze weggooien.
Geen enkele spijt. Helemaal overtuigend.
Wat kost het mij om Jezus te zoeken? Wat kost een uurtje waken met Jezus. Ja,
makkelijk gezegd: het vlees is zwak maar de geest gewillig… Jezus zie het zelf! Ik wil
wel, maar het vlees… tja… het gaat niet. Misbruik Jezus woorden maar. Gebruik ze
maar als een goedkoop excuus en als een “feit”.
We moeten het ombuigen: het vlees heeft geen keuze wanneer de ‘geest’ de waarde
inziet van de schat in het veld en die ene parel!
Er zijn verhalen van communisten die alles opgaven voor het Communistische doel. En
er zijn christenen die dat ook hebben gedaan, maar helaas zijn er ook veel christenen
die dat niet doen…
Geen schuldgevoel… we bespreken hier een feit (en ik wist niet dat het op jou
betrekking had).
Paulus verklaarde alles – zonder Jezus – voor vuilnis. Petrus liet de boot en zijn
business achter om Jezus te volgen.
We mogen – en misschien wel moeten – elkaar blijven aanmoedigen om zie
parelzoekers te blijven. Er is een hemelse schat die al het aardse te boven gaat.
Zoek de dingen die boven zijn! Is dat “boven” voor jou vandaag een grotere realiteit
dan het “aardse” van gisteren?!
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Ik belijd met Uw Woord: Ik ben met Christus opgewekt en daarom zoek ik nu de
dingen die boven zijn waar Christus gezeten is aan de rechterhand van God. Ik zal
vandaag de dingen bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn want ik ben
met Christus gestorven en mijn leven is met Christus verborgen in God mijn Vader.

11 december – Gebed en het onmogelijke
“…Hij doet wonderen, Hij alleen…” Ps.72:18
Deze vraag schoot mij te binnen niet zo lang geleden en het is voor mij het herinneren
waard: Heeft de wereld christelijke werken nodig of Gods wonderen?
Een soort gelijke vraag zou kunnen zijn: wacht de wereld op het preken van een
christen of het spreken van God?
Misschien zouden het wel synoniemen moeten zijn: Christelijke werken zouden Gods
wonderen moeten zijn en het preken van een christen het spreken van God. Helaas is
dat niet altijd zo – eigen zelden…
David zegt: God doet wonderen en Hij alleen doet ze! We hebben die wonderen van
God nodig. Te vaak verzanden we in werken doen…
Elke dag, Heer, wil ik Uw wonderen verwachten. Ik wil zien dat U doet wat U alleen
doen kan: de wonderen van Uw hand. Ik wil ook horen het spreken van U. Laat mij
Uw stem horen. En laten mijn werken geen religieuze krachteloze daden zijn en mijn
spreken een zouteloze preek. Laat de wereld om mij heen zien dat U wonder doet, U
alleen.
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12 december – Gebed en geloof
“…is de zekerheid van de dingen…” Hebr.11:1
Ik hoorde eens de engelse frase: “Name it, claim it and frame it.” Het was een goede
vriend die in een charismatische gemeente was grootgebracht maar had geleerd om
daarvan de extremen weg te doen. Dat nieuwe huis of die grotere auto als plaatje op
de koelkast.
Geloof is geen toverij. Het is niet het constant herhalen van een formule van dat wat
we graag willen zien of willen hebben.
Het gaat niet om wat ík wil – ik noem het, ik claim het en doe het in en lijstje en hang
het aan de muur om steeds maar voor ogen te hebben en God en mezelf er aan te
herinneren. Nee, en ook niet als tekst of plaatje met een magneetje aan de koelkast…
Dat zou Jezus nooit doen en niet omdat Hij geen koelkast had, maar gewoon omdat
het zo niet “werkt”… En als je overtuigd bent dat het wel zo “werkt” dan vraag ik me af
of je in een levende God gelooft of meer in zogenaamde geestelijke wetten en
principes. Dat is dan toch een keer het overdenken waard.
Geloof is vertrouwen en vertrouwen is gebaseerd op relatie en relatie heeft te maken
– en valt en staat – met intimiteit. Dan wordt er niet geclaimed…
Waar ben ik vol van? En waar verlang ik naar? Waar droom ik van? Wat is mijn
zekerheid en wel bewijs staat mij al voor ogen?!
Jezus, laat U degene zijn naar wie heel mijn verlangen en geloof (en vertrouwen)
uitgaat. Houd mij vast in dát geloof en die zekerheid.
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13 december – Gebed en het onmogelijke
“…hoe je een ieder moet antwoorden…” Kol.4:6
Verschillende christenen hebben nog de herinnering hoe zij op school of of op de
wekelijkse catechismus een zogenaamde ‘zondag’ moesten leren. Een basis theologie
in vraag en antwoord.
Het is makkelijk en eenvoudig en erg praktisch te weten wat je moet antwoorden
wanneer iemand je een bepaalde vraag stelt. Het wordt aan de andere kant een lesje‐
van‐buiten. Met alle respect, kan het toch helaas worden als een papegaai die weet
wat hij zeggen moet terwijl hij er verder niets van begrijpt. Klanknabootsing.
Weten wat je antwoorden moet wanneer iemand een bepaalde vraag stelt is prima,
zolang die ander niet nog een vraag heeft… en zeker niet als dat de vraag is: “wat
bedoel je daarmee?!” Dan moet je het juiste antwoord gaan uitleggen en dát kan
alleen als je weet waar het écht om gaat!
De Bijbel zegt dat we niet bezorgd moeten zijn wat we antwoorden moeten wanneer
ons wat wordt gevraagd.
Het is geen opdracht om niet na te denken over wat je gelooft en wat de Bijbel zegt.
Het betekent alleen dat de Geest van God de situatie echt kent en dus weet wat
gezegd moet worden. Dat is werkelijke spontaniteit en dat heeft meer effect dan een
pasklaar antwoord wat al vast ligt voor de vraag gesteld is.
Dank U wel dat ik me geen zorgen hoef te maken over wat ik zeggen moet in
specifieke gevallen en momenten. Dank U dat U mij de wijsheid geeft wat te spreken.
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14 december – Gebed en voorbede
“…Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken…” Ef.3:20
Paulus wist één ding zeker niet: wat God kon doen. Hij had wel een idee wat God kon
doen aangaande het goede en wat Hij niet kon doen aangaande het kwade. Zo wist
Paulus zeker dat God doet wat Hij beloofd en dat Hij niet kan liegen.
Maar Paulus was zeker dat hij zelf niet zou kunnen bedenken wat God kan doen: God
is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij met elkaar kunnen beseffen en
bedenken!.
Gods mateloosheid in wat Hij doet voor ons op basis van Zijn karakter en Zijn almacht
is iets wat Paulus niet kon bevatten. Nee, ook Paulus niet, ondanks dat hij zelf een paar
keer een kijkje mocht nemen in de hemel (zie 2Kor.12).
Alles wat wij kunnen bedenken wat God zou kunnen doen… wat Hij daadwerkelijk kan
stijgt daar altijd boven uit.
Iemand zei eens dat God alleen gebeden verhoort als je specifiek bent. Maar hoe
specifiek kan je zijn als je weet dat God meer doet dan wij bidden en beseffen?! Die
zelfde persoon had een ervaring met de Heer – zo verteld hij zelf en het is aan u om te
beoordelen of het onze God was! – dat hij bad om een bureau en een fiets en dat God
na weken tegen hem sprak dat Hij hem niet kon verhoren omdat er zoveel
verschillende bureaus en fietsen zijn. Specifiek zijn is goed, maar je kan naar mijn
mening ook overdrijven!
Indien ik bid: “niet mijn wil maar Uw wil geschiedde” dan kan ik dat vanuit geloof
bidden omdat ik open sta voor hetgene de Vader voor me heeft boven míjn denken en
míjn bidden. Ik wil niet dat God vast zit aan mijn fantasie en denken. Ik wil in mijn
voorbede voor mezelf en anderen uitzien wat God gaat doen boven wat ik bid en denk.
Ik bid specifiek voor diegenen die U op mijn hart legt en voor die zaken die mij bezig
houden. Maar ik bid met het verlangen dat Uw wil – wat Ú denkt en wil doen op
manier en naar uw almacht! – geschiedde. Dan zal de lof aan U zijn omdat een ieder
die hoort en ziet moet erkennen dat geen mens dat zelf kon noch bedenken kon!
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15 december – Gebed en het onmogelijke
“…maar denk aan mij…” Gen.40:14
Jozef wist dat God hem een hoopvolle toekomst had gegeven. God had hem de
dromen gegeven dat zelfs zijn broers voor hem zouden buigen. Nu zat hij in de
gevangenis – onschuldig. Nadat hij de dromen van de schenker en de bakker van de
farao had verklaard, zei hij tegen de schenker: als je voor farao staat, denk dan aan mij.
Verderop lezen we dat de schenker Jozef vergat.
Helaas. Vaak wat we zelf plannen komt niet uit – of faalt.
Maar niet getreurd: Net als bij Jozef wil God doen wat Hij belooft. Zijn Woord keert
niet ‘ledig’ (ijdel) tot Hem terug. Het doet wat Hij zegt.
Alleen – en dat is zo vaak ons probleem – het gebeurd niet op het moment en de
manier waarop wij het willen.
Jozef moest leren wachten. En het woord van God – de belofte – sterkte hem.
Indien we bidden voor zaken en mensen moeten we dit voor ogen houden: er zijn
momenten en situaties waarop we voor de Heer de weg moeten banen en plaveien,
maar er zijn ook momenten waarop we moeten wachten.
In het laatste geval heeft het banen en plaveien van de weg geen zin.
Laat de vrede van de Geest in je hart regeren en je gebed ondersteunen. Wanhoop
niet, want Hij wil dat Zijn beloften waar worden!
Leid me door Uw Geest. Ik wil niet ijdel en onverschillig zijn en niets doen, maar ik wil
ook de balans weten hoe te wachten op U. Ik bid voor mensen en situaties en zie uit
hoe U in die situaties en voor die mensen Uw Woord bevestigt!
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16 december – Gebed en aanbidding
“…de onbekende God…” Hand.17:23
Ook al kennen we God niet – Hij bestaat en Hij is. Ook al zijn we overtuigt dat God
‘dood’ is (Nietzsche) – Hij leeft!
We kunnen voor God werken en Hem bang voor Hem zijn omdat we geloven dat Hij
een Boze God is – maar Hij is dat niet!
Ons idee over God bepaalt hoe we Hem zien, aanbidden en kennen.
In de gelijkenis van de talenten laat Jezus de laatste knecht zeggen dat hij de
ontvangen talent in de grond heeft gestopt “omdat ik wist dat u een moeilijk man bent
en ik was daarom bang…” Matt.25:24‐25.
Angst houdt altijd een veilige afstand.
Ons geloof kan een theologie zijn – en systeem wat we geloven en wat niet. Het kan
zelfs helemaal bijbels zijn wat we geloven! Maar indien het ons niet dichter tot God
brengt in aanbidding en intimiteit dan is het een leeg geloof, een zinloze doctrine.
We kunnen geloven – zonder relatie met God. Daardoor wordt we zelf leeg, omdat we
geschapen en gered zijn om juist God te kennen. Dat Hij de grote Bekende voor ons is.
Daar kwam Jezus voor, stierf Hij voor en stond Hij weer voor op. Om overvloedig leven
te geven. Jezus als de Weg tot de Vader!
Pas op voor een ballast en juk van christelijke woorden en “overtuigingen” zonder God
te kennen als een liefhebbende Vader.
Geef mij uw geest van wijsheid en openbaring zodat ik U steeds beter en beter leer
kennen.
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17 december – Gebed en gemeente
“…maar mij gaf je geen kus…” Luk.7:45
Wat een tragische gebeurtenis in het huis van deze farizeër. Een zogenaamde ‘zondige
vrouw’ wast de voeten van Jezus.
De Farizeeër – Simon genaamd – kijkt op haar neer en als Jezus haar zonden vergeeft
dan is er heibel. Dit past niet in hun theologie.
Wat ik tragisch vind is dat de Farizeeër zijn bijbel kende maar Jezus niet herkende. Hij
had Jezus in huis genodigd maar niet de gebruikelijke dingen gedaan die met Joodse
gastvrijheid hebben te maken: de voeten wassen en de gast – Jezus – verwelkomen
met een kus.
Ook wil kunnen druk bezig zijn met goede zaken en goede gebeden bidden. Wat
geloven we? Wat zijn onze normen en waarden? Die kunnen allemaal belangrijk zijn en
goed. Maar bij Jezus gaat het in de eerste plaats om liefde en vriendschap: Je hebt me
niet gekust! Het gaat niet om structuren en goede organisatie – het vitale van ons
christelijke leven, juist ook als gemeente is de liefde voor de Heer!
Ik wil druk bezig zijn om de goede dingen te doen. Ik wil gehoorzaam zijn aan Uw
Woord. Ik wil een hoge norm hebben voor mijn leven omdat U zegt dat ik (wij) het
licht der wereld en het zout der aarde ben (zijn). Maar ik wil nooit vergeten dat de
basis van alles wat ik ben en doe Uw liefde is. Ik wil U aanbidden (toekussen) bij alles
en in alles wat ik doe.
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18 december – Gebed en gezin
“…maar de Geest stond hun niet toe…” Hand.16:6‐7
Paulus met zijn team afgezonderd om door de leiding van de Geest het Woord van
God, het Evangelie, te verkondigen, kwam een aantal keer de Geest tegen “die hen
niet toestond het Woord te brengen” in een bepaalde plaats en streek.
Een geval van “het missen van leiding”? Ongeloof?
Paulus en zijn team trokken verder en weer stond de Geest het niet toe.
Zou je gaan twijfelen aan je geloof en je bekwaamheid om Gods stem te verstaan?!
Terug naar af en terug naar je zendende gemeente en erkennen dat het mis ging.
Nee, Paulus is ons voorbeeld en ze bleven gaan en zó kon de Geest hen leiden. Aan de
kust gaf de Geest een visioen van een Macedonische man die zei: Kom over en help
ons! Daardoor wisten Paulus en zijn mannen dat de Geest van God wilde dat ze
overstaken en dáár het Goede Nieuws zouden verkondigen. Een opwekking in die
streek was het gevolg.
In het gaan en wanneer we in beweging zijn kan God ons leiden.
We mogen en moeten (!) net als de eerste christenen (en als Paulus) niet bang zijn om
fouten te maken. Op één of andere manier denken we dat we Gods naam ontheiligen
wanneer we fouten maken… We vallen niet van genade wanneer we dingen doen die
achteraf anders hadden gemoeten. Angst voor fouten werkt verlammend en wie
verlamd is komt ook in het geloof niet echt vooruit.
God belooft dat wanneer we Hem volgen en met Hem onderweg zijn, Híj ons leidt. “Dit
is de weg!” zal hij zeggen (Jes.30:21). Wees dus onderweg met Hem en zit niet bij de
pakken neer. Je leven met Jezus is niet een wandeling op een smal koord welke
gespannen is in de nok van een circustent, nee, onze wandel met Hem is een “hoge”
weg (een brede highway).
Als christen, als gezin en als gemeente moeten we angst voor fouten uitbannen uit ons
leven en denken. We gaan in geloof en door genade worden we gedragen! Hij is
bekwaam om ons te leiden.
Dank U, Vader, dat U een plan met ons leven hebt. Dat plan wordt gerealiseerd door
uw Geest die ons leidt. Help ons om altijd met U in beweging te zijn en te ervaren dat
we van geloof tot geloof gaan. Dank U voor Uw trouw.
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19 december – Gebed en voorbede
“…een double‐minded man…” Jak.1:7
Als we bidden voor mensen om ons heen, is twijfel het grootste gebedsonderwerp. Het
hinken op twee gedachten. Voor Jezus of voor jezelf kiezen? Wel of niet trouw zijn aan
je gezin? Geld sparen of gewoon uitgeven (en een krediet nemen)?
Ook christen hebben onzekere tijden en bepaalde twijfel – het hebben van vragen die
op je afkomen wanneer je als het ware op een splitsing komt in je leven.
Het erkennen van twijfel en het hebben van vragen is geen zonde en ook niet het
probleem. Het probleem ligt in de moeite om je over te geven aan God en Zijn wil te
zoeken en te willen kennen om het vervolgens te doen.
Paulus deed regelmatig – hij spreekt zelf regelmatig in zijn brieven over “altijd” –
voorbede voor de gemeenten. Veel van dei gebeden die we lezen in zijn brieven
hebben te maken met voorbede doen dat zij Gods wil zullen kennen en weten waar
het op aan komt.
Ik geloof dat het bemoedigend was voor de gemeenten om die brieven te ontvangen
en te horen dat hij voor hen bad. Een gevoel dat je niet alleen staat, is belangrijk.
Bemoedig degenen voor wie je bid en laat weten dat je voorbede doet! Niet om
religieus over te komen of vroom, maar omdat het daadwerkelijke bemoedigend is.
(Het is vroom als je zegt dat je voorbede doet en het vervolgens nalaat!)
Ik wil daadwerkelijk bidden voor de mensen die U mij geeft. Ik wil dat U hen
bemoedigd en Uzelf aan hen openbaart. Geef hen geloof in U en een zekerheid die
van Uw Geest is. Help hen in alle omstandigheden Uw goedheid te zien. Omarm hen
in uw liefde.
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20 december – Gebed en evangelisatie
“…verzoende de wereld met Zichzelf…” 2Kor.5:19
Het was God die de wereld met Zichzelf verzoende en dat deed Hij door Jezus Christus.
Als we evangeliseren en bidden voor de werkers op het zendingsveld – en dat kan
gewoon hier in het dorp en de stad zijn! – dan is het goed om steeds te realiseren dat
het brengen van het Evangelie geen discussie‐strijd is: wie heeft de beste antwoorden
op de vragen die worden gesteld en wie praat zo goed dat de ander moet zwijgen.
We moeten vol zijn van Gods liefde en genade. Dát is de reden om je te bekeren, en
niet omdat iemand je in een hoek praatte en je geen weerwoord meer hebt.
Wij als Gods kinderen zijn vredestichters en als het waren eveneens “verzoeners”.
Helaas brengen veel christen door hun woorden en levensstijl scheiding en stoten ze
eerder mensen af dan dat zij hen aantrekken.
Genade en liefde en dus eveneens verzoening brengt openheid en daardoor komen
mensen tot elkaar. Omdat God de wereld wilde redden en in Christus de wereld met
Zich verzoende, predikte Jezus nooit tegen mensen. Ook predikte hij niet tegen iets…
Er was altijd een gesprek. En een gesprek is altijd een dialoog: Het komt van twee
kanten. De een luistert en de ander reageert daarop. Soms is die reactie een zwijgen,
een arm om iemand schouder of ene glimlach.
Ik bid voor ons als christenen en gemeenten in deze plaats: Maak ons bekwaam om
door de genade en liefde van de Geest Uw Evangelie uit te dragen: in woord en daad.
Laten onze woorden en daden getuigen en bewijzen zijn van Uw verzoening.
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21 december – Gebed en geestelijke strijd
“…maar ieder mens wordt verzocht…” Jak.1:14
Jakobus geeft in zijn brief niet een negatief feit weer, maar wel hoe het werkt: Je
wordt niet door God verzocht maar als je verzocht wordt, komt het wegens je eigen
(vleselijke) begeerte en wanneer die wordt ‘bevrucht’ dan brengt het zonde voort en
als die zonde wordt uitgeleefd – in plaats van bestreden of beleden – dan brengt ze de
dood voort.
De wereld om ons heen is vaak aantrekkelijk voor ons christen – of beter: aantrekkelijk
voor ons vlees, onze oude ik. Verzoeking is ‘normaal’ voor alle christenen. De
verzoeking komt van het vlees (onze oude natuur), de wereld om ons heen (denk aan
reclame) en de satan. Jezus werd verzocht en zondigde niet (Matt.4). Verzocht worden
is dus geen zonde. Voel je niet schuldig als je verzocht wordt. Zondig wordt het
wanneer we ons laten leiden door die verzoeking, kortom: er aan toegeven. Laat je
leiden door Gods Geest en niet je wensen en begeerten!
Indien je tijden van verzoeking doormaakt, doe dan Gods wapenrusting aan (Ef.6).
Vraag om voorbede van een andere christen. Indien we verzoekingen in het “licht
brengen” dan is vaak al een grote overwinning behaald! Weersta de duivel en
verwacht het van de Heer (“onderwerp je aan God”).
Dank U Heer, dat ik mag groeien in vrijmoedigheid en kracht door de
omstandigheden waardoor ik ga. Ik leer van de moeilijkheden om me te wapen in
deze strijd. Ik ervaar overwinning nooit zonder strijd. Ik wil naar U luisteren en niet
naar de verzoeking. Ik dank U voor mijn broers en zussen om me heen die een steun
zijn in moeilijke tijden. Dank U dat ik afhankelijk mag en kan zijn van de Heilige Geest
die als een vuur rondom mij is!
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22 december – Gebed en leiderschap
“…als ik in mijn gebeden aan u denk…” Ef.1:16
Iemand zei eens: “Ik heb leren bidden door samen te zijn met ‘gebedsstrijders’. Door
naar hen te luisteren wanneer zij baden, vormde dat mij…”
Indien we als leiders van een gemeente of een groep mensen in een bediening graag
willen dat zij bidders zijn, dan ligt de bal in eerste instantie bij ons! Indien wij bidden,
zullen zij bidden. Indien wij niet bidden, dan zijn we wel erg arrogant én naïef om te
verwachten dat zij zullen bidden. Een discipel dient te worden als zijn meester, zei
Jezus. Zo priester zo volk, zeiden de profeten in het Oude Testament. Indien de koning
een man was die God zocht, zocht het volk Israël de Heer en indien die koning de
afgoden – de Baäls – dienden, dan kan er geen twijfel zijn, dat het volk dat ook doet of
gaat doen.
We leren niet door opgejut te worden door goede voornemen en principes. Mensen
leren zoals kinderen leren en kinderen leren zoals mensen leren – want kinderen zijn
immers mensen! – en dat is door het volgen van een voorbeeld.
Wie is jouw voorbeeld van leiderschap? Welke kwaliteiten acht je hoog in die persoon
en waarom? Wat doet die man/vrouw wat je ook zou willen?
Ik bid dat gebed het eerst is wat je in ene leider kenmerkend vind…
Ik bid voor de leiders in de gemeente: laten zij bidders zijn. Laten U hen regelmatig
aantreffen op hun knieën. Laten ze bekend zijn om hun gebeden, meer nog dan om
hun prediking en antwoorden op vragen. Indien zij spreken, laat het zijn wortels
vinden in hun vriendschappelijk gebed met U.
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23 december – Gebed en intimiteit
“…en zij plaatsten het altaar op zijn fundament…” Ezra 3:3
Toen Israël terug kwam uit ballingschap en de tempel begon te herbouwen en de stad
Jeruzalem, begon het allemaal met het plaatsen van het altaar op het fundament. Daar
waar het hoorde. Het symbool van gebed – het altaar – op zijn plaats!
We willen graag vernieuwing. We willen uit onze ballingschap en terug in het leven in
de ervaring dat God daadwerkelijk manifesterend in ons midden is – in mijn hart, mijn
gezin, gemeente en de plaats waar God me gesteld heeft.
Israël terug uit ballingschap begreep wegens hun leiders, zoals Nehemia, Ezra en de
profeten (Haggai en Zacharia) dat je stenen kan opstapelen en deuren op hun
scharnieren kan hangen, maar het toch nog ‘leeg’ is van binnen.
Het begint met het altaar. Het begint met gebed. Of zoals Jezus het zei: ga je
binnenkamer binnen.
Bidden op de bidstond heeft geen ‘waarde’ als we niet bidden wanneer we alleen met
de Heer zijn. Het evangeliseren heeft geen ‘zin’ als we niet willen leven zoals Jezus
deed – ook als we alleen zijn!
Wat we nodig hebben als christenen en als gemeente (de christenen tezamen) is een
geestelijk inzicht hoe God denkt en werken wil. Het is nodig dat we niet bijbel lezen om
te lezen maar dat we het begrijpen. Het is niet voldoende dat we bidden voor het eten
en het slapen, maar dat we gehoord worden en zelf Zijn stem verstaan.
Vader vernieuw mij door uw Geest. Zegen ons als gemeente met Uw
tegenwoordigheid. Laat er een steeds toenemend verlangen zijn naar U en U alleen!
Het gaat om Uw tegenwoordigheid in mijn leven en onze gemeente. Help ons om
steeds de dienst aan het altaar te volvoeren – een gebedsleven hebben dat nooit
ophoudt.
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24 december – Gebed en gezin
“…man en vrouw schiep Hij hen…” Gen.1:27
We zijn mensen die mensen nodig hebben. Geen mens is een eiland. Zelf op een
eiland, helemaal alleen, kan je niet zeggen dat je kan bestaan zonder anderen: Je bent
altijd voort gekomen uit een moeder en die was zwanger van jou wegens een man…
Niemand bestaat op zichzelf en zal kunnen bestaan op zichzelf.
Het is niet goed dat de mens alleen is, zei de Heer. Persoonlijke relaties zijn de ware en
echte dingen die we als personen nodig hebben. Ik ben een individu in mijn relaties
met andere individuen. Het is onmogelijk jezelf te zijn als je alleen bent. We ervaren
ons écht zijn wanneer we met anderen tezamen zijn.
Daarom dat gebroken relaties de meeste pijn veroorzaken in mensenlevens zowel
emotioneel, geestelijk als lichamelijk! Het is daarom Gods idee dat man en vrouw en
kinderen een hechte eenheid zijn. Niet qua organisatie maar op basis van liefde voor
elkaar. Het delen van je leven met de echtgenoot/echtgenote en kinderen geeft je
leven waarde en zin.
Als gemeente van Jezus Christus vormen we het gezin van God. Alleen door de eenheid
is de verscheidenheid van Gods wijsheid te zien. Dat kan nooit alleen.
Het is belangrijk dat we tegen de ander zeggen: Ik heb je nodig! Dat is geen uitspraak
van zwakte maar van kracht. Want zo is het. Het is de waarheid.
Ik bid voor mijn gezin. Dank U voor de mensen die U mij gegeven hebt. Ik bid voor de
gemeente: dank U dat U anderen in mijn leven hebt gegeven. Dat we van elkaar zijn
en niet als eilandjes eenzaam onszelf moeten uitvinden. Ik mag in U en de anderen
mezelf ontdekken inclusief de gaven die U geven hebt om anderen te dienen.
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25 december – KERST
“…hiervoor ben ik geboren en in de wereld gekomen…” Joh.18:37
Met Kerst vieren de geboorte van Jezus Christus: Zijn komst in deze wereld.
En dat ging niet helemaal naar de verwachting van die wereld. Niemand had
verwachting… Maria niet want de Engel moest haar nogal hebben overvallen met de
boodschap. Haar ouders hadden, denk ik, helemaal geen begrip voor de aankondiging:
jullie worden opa en oma. Ze moest vluchten uit haar dorp naar haar tante Elisabeth…
Er was geen verwachting bij de bevolking van Bethlehem: ze hadden niet het beste
hotel voor de komende Messias gereed gemaakt, laat staan de best kamer voor
moeder met baby ingericht.
De herders hadden helemaal geen verwachting. Laten we eerlijk zijn: wie verwacht een
koor van zingende engelen aan de hemel?!
Herodes had geen verwachting – en dat was terecht: hij probeerde zijn koningschap en
heerschappij met hand en tand te beschermen. Een andere koning verwachtte hij niet,
en áls die kwam dan zou hij hem wel ombrengen.
Jezus’ komst in de wereld ging niet gepaard met de gezelligheid en vrolijkheid die wij
er tegenwoordig van hebben gemaakt.
Zelfs als Jezus jaren later voor Pilatus staat, zegt deze: “U bent dan toch een koning?!”
Jezus antwoordde hem: “U zegt dat Ik een Koning ben! Hiervoor ben ik geboren en
hiervoor ben Ik in de wereld gekomen…” (Joh.18:37).
Met Kerst herdenken we de komst van dé Koning, die niemand verwachtte en door
weinigen daadwerkelijk als Koning werd herkend en erkend.
Wat doen wij met Kerst? Laten we openstaan dat God de Vader Zichzelf en Zijn Zoon
toont op een manier die wij misschien niet verwachten maar wel herkennen als een
openbaring van Hem.
Ja, de Koning is Jezus en Hij kwam in deze wereld op een wijze die de wereld te min
was, maar voor ons is Hij des te waardevoller. Net als de herders en de ‘oosterse’
wijzen brengen wij Hem hulde en eer!
Deze dag gedenk ik Uw komst in de wereld, Jezus. Ik aanbid U als de Koning die
kwam en Koning blijft voor eeuwig. Koning der koningen dat bent Ú! Ik heb
verwachting dat U Zichzelf toont als de Messias die geopenbaard wordt op manieren
en momenten die we als mensen en als wereld niet kunnen plannen en bedenken. Ik
sta open voor Kerst: de levende Christus ín mij geboren en levend tot de glorie van de
Vader.
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26 december – Gebed en aanbidding
“…en legde Hem in een kribbe…” Luc.2:7
Er was voor Jezus geen plaats toen Hij naar de aarde kwam. Ja, de engelen zongen wel
voor de herders, maar verder was er geen verwachting en geen plaats bereid.
De komst van de Messias bracht pijn en verdriet en teleurstelling en onbegrip met zich
mee. Degenen die Hem verwelkomden in hun leven ervoeren niet een geweldige
zegen in omstandigheden en uiterlijkheden.
De komst van de drie Wijzen uit het Oosten die wél hulde kwamen brengen en
aanbiddend voor Hem neervielen – ook al wat Hij nog een kind! – staat in schril
contract met de reactie van het volk van God zelf.
Wie in aanbidding voor Jezus neervalt doet dat niet wegens de glorie van de
omstandigheden. Wie dat doet, doet dat omdat hij geestelijke ogen heeft en ziet het
Lam van God, Gods gift aan de mensen. We hebben Hem niet herkend zegt Jesaja 53.
Kerst is ons feest van vandaag met toeters en bellen en veel verlichting en muziek en
gezelligheid. In dat alles zien we Jezus niet. Aanbidding heeft zeer weinig te maken met
uiterlijk vertoon. Het komt door het hebben van verlichte ogen van je hart…
In deze tijd van gezelligheid en feest, wil ik U zien, Jezus, zoals U werkelijk bent. Wil
ik U ontmoeten zoals U aan mij wilt verschijnen. Zelfs als dat in een stal of een grot is
in een kribbe in plaats van een troon.
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27 december – Gebed en intimiteit
“…je zal geen andere god voor Mij hebben…” Ex.20:2‐5
We hebben als mensen altijd een soort van beeld van God. Sommigen geloven in een
onpersoonlijke god, als een kracht. Sommigen geloven wel dat God bestaat maar niet
ergens is: “ik geloof wel dat God bestaat maar niet dat Hij een Man op een Troon is”.
Sommigen zien God als de Kerstman: een goede ouwe baas die geeft wat we graag
willen. Anderen geloven dat God dood is (de filosoof Nietzsche) of een verzinsel
(projectie) is van mensen (Feuerbach en Marx)
Iemand zei: Indien ons denkbeeld van God niet klopt, is heel ons denken daardoor
aangetast en beïnvloedt dat onze visie op onszelf, de wereld en het leven.
“God” – dat woord – zou je dan kunnen zien als datgene wat staat voor wat het
centrum is van ons leven en wat we van fundamenteel belang vinden.
Elk volk en elke stam kan niet uitstijgen boven wat zij denken over hun god. Het idee
van god bepaalt alle normen en waarden.
Voor ons als christenen moet altijd vaststaan dat God de Levende God is, een
persoonlijk God en een God van nabij. Hij wil geen werken, maar aanbidding. Geen
dienst maar intimiteit: een persoonlijke realtie.
Indien we dat vergeten en we God anders maken dan Hij is – al is het maar in ons
denken over Hem – dan beïnvloed dat ons handel en wandel en kijk op het leven. Ja,
het heeft invloed op de manier hoe we met elkaar omgaan.
De intimiteit met Hem bepaalt alles. Daarom dat God al tegen het volk Israel zei: Heb
geen andere god – of godsbeeld voor ogen – dan alleen Ik Zelf.
Heer, U openbaart Zich in Uw Woord. U laat zien wie U bent in Uw Zoon Jezus. Als ik
naar Hem kijk, zie ik U. Dank U dat U altijd verlangt naar een persoonlijke
ontmoeting met mij.

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
368

28 december – Gebed en het onmogelijke
“…zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten…” Mark.2:12
Wij verheerlijken God, daar twijfel ik niet aan en daar zeg ik helemaal niets over. Wat
alleen weer opvallend is aan dit vers is dat de mensen die Jezus volgden en zijn
woorden hoorden en zijn wonderen zag, dat zij alleen “buiten zichzelf waren en God
verheerlijkten”. We hebben een woord voor lofprijs en we gebruiken het vaak:
Halleluja. Het komt van een Hebreeuws woord dat buiten jezelf zijn betekent. Dat
heeft tot gevolg dat je God uitbundig prijst in muziek, dans en gejuich. Het is niet iets
wat je doet omdat het even moet – op zondag bijvoorbeeld voor de preek begint (ja,
als we eerlijk zijn moeten we bekennen dat veel van onze zondagse kerkdienst erg
voorspelbaar zijn) – maar het is oorspronkelijk iets wat van binnen uit komt en wel zo
heftig dat je het niet kan laten!
Dus ook hier zien we “halleluja” in actie: de mensen waren buiten zichzelf en daarom
verheerlijkten ze God. Van zo’n lofprijs en aanbidding worden misschien zelfs wel de
engelen stil.
In ons gemeente‐zijn – en ook ons christen‐zijn als individu en als gezin – dienen we
hiernaar te verlangen en ik hoop dat het regelmatig een gebedspunt is: dat God in en
door ons heen die dingen doet die Jezus deed, en ja, we zelfs grotere dingen zullen
doen! Dat heeft Jezus namelijk zelf beloofd.
Laten we vol verwachting zijn. Want Hij wil werken door Zijn Geest in ons en door ons
heen. Hij is bovendien niet veranderd en de wereld ook niet: de mensen om ons heen
hebben het nodig dat God grote dingen doet. Mensen zijn ziek, radeloos, depressief,
hopeloos, eenzaam…
Laten we regelmatig – indien we samenkomen met andere christenen – praten over
wat we geloven. Aldus geschiede naar je geloof! Indien we niet spreken over wat we
geloven – wat God kan en wil doen door ons heen en wat Hij belooft heeft in Zijn
Woord – zullen we het niet proclameren. Dan moedigen we elkaar aan om te geloven
dat God nog steeds almachtig is en dat niets voor Hem onmogelijk is. Hij is de God die
wonderen doet, ja, Hij alleen!!
Demonen moeten uitgaan, zieken moeten genezen en doden dienen op te staan in
Jezus’ naam. Het lijkt onmogelijk voor ons, maar onze blik is gevestigd op Jezus de
beginner en voleindiger van ons geloof.
Jezus, U bent de Hogepriester van ons geloof. We hebben het nodig dat U Uw hand
uitstrekt tot genezing en dat U Uw macht laat zien op deze plaats. De mensen
hebben nodig dat ze U zien en ontmoeten. Het is nodig dat Uw Koninkrijk komen zal
met tekenen en wonderen. Ja, Heer, zodat de mensen buiten zichzelf zullen zijn en U
alleen verheerlijken.
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29 december – Gebed en voorbede
“…dat de vrucht ervan voortbrengt…” Matt.21:43
Jezus wilde vrucht zien. Hij zag in zijn discipelen het potentieel om mensenvangers te
worden en het was voor Hem niet genoeg om daarvan alleen maar te dromen of het te
wensen. Het moest daadwerkelijk gebeuren: Wat erin zat, moest er van Hem
uitkomen.
Ergens anders (Joh.15) zegt Hij dat Hij de wijnstok is en wij de ranken en dat we veel
vrucht dragen als we in Hem zijn zoals Hij in ons.
Vrucht wil Hij zien.
Over Zijn Koninkrijk – het Koninkrijk van God – zei Hij dat Hij wilde dat degene die deel
hebben aan dat Koninkrijk vrucht voorbrengt van dat Koninkrijk. Alles weten is niet
genoeg, daarom was de standaard van de geestelijke leiders van die tijd te laag. Ik zag
het Koninkrijk geven aan hen dat de vrucht ervan voortbrengt!
Woorden zonder daden, hoort niet bij Jezus. Een boom zonder vrucht, past niet bij
Hem.
Zo is het ook met ons: Ons bidden moet krachtig zijn en effect hebben.
Net als over Petrus en de andere discipelen zegt Jezus over ons dat we de macht (het
gezag) van Hem hebben gekregen om te binden en te ontbinden: Dán wordt het
Koninkrijk zichtbaar. Ons bidden voor mensen is in Jezus’ naam binden en ontbinden.
We binden een geest of een ziekte en we ontbinden mensen daarvan – in Jezus’ naam.
Dan heeft ons bidden zin en zet het mensen vrij.
In ons leven proclameren we Gods Koninkrijk, maar dat is niet genoeg. We dienen ook
het Koninkrijk te demonstreren door de kracht van de Geest. Niet slechts woorden,
maar ook de daden – de werken – die Jezus deed.
Dat zijn de werken die God als Vader voor ons, Zijn kinderen, van te voren bereid heeft
dat we daarin zullen wandelen (Ef.2:10).
Begrijp: de gemeente is Gods instrument van om Zijn Koninkrijk met geweldig en
overtuiging aan deze wereld – ook in deze tijd – te laten zien.
Dank U, Vader, dat met grote vrijmoedigheid ik voorbede mag doen… Dank U dat ik
(samen met anderen) mag binden en ontbinden in Jezus’ naam zodat daadwerkelijk
Uw Koninkrijk zichtbaar wordt in het leven van de mensen voor wie ik bid. Alle glorie
aan U alleen!
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30 december – Gebed en aanbidding
“…ik wil over niets anders opscheppen dan op het Kruis van onze Heer Jezus
Christus…”
Gal.6:14
Paulus wilde van niets anders weten dan alleen van Christus en de Gekruisigde. Ik ben
met Hem gekruisigd! Niet ik leef, maar Christus leeft in mij!
Het Kruis – je kan er niet om heen, zei de bijbelleraar Derek Prince.
Het Kruis maakt scheiding tussen mij en de wereld. Door het Kruis ben ik dood voor de
wereld haar verleidingen en leugens en is die wereld dood voor mij.
Het Kruis is de basis van verstel voor mij als mens, naar geest, ziel en lichaam – als
individu maar bovenal als sociaal wezen: Herstel in relatie tussen God en mij en de
mensen om me heen.
Het Kruis is de enige weg die God heeft waardoor alle beloften en voorzieningen van
Hem mijn deel worden. Alleen via Zijn Zoon Jezus – en Zijn volbrachte werk aan dat
Kruis van Golgotha! – heb ik toegang tot God en Zijn beloften voor elk aspect van mijn
leven.
Het Kruis brengt heelheid en bevrijding. Het Kruis is een bewijs van Gods liefde voor
mij omdat ik deel uit maak van de schepping en de wereld die de Vader zó liefheeft.
Het Kruis is de mogelijkheid om “nee” te zeggen tegen mijn rebelse verlangen en “ja”
te zeggen tegen God de Vader die in Christus dicht bij mij wil komen.
Het Kruis is de sleutel waardoor God de Vader samen met Zijn Zoon Jezus woning
maakt in mij.
Het Kruis betekent dat God mij accepteert zoals ik ben en het betekent ook dat ik niet
zal blijven zoals ik ben: want het Kruis en de overwinning van Jezus over de zonde en
de dood waren en zijn niet tevergeefs: wat Hij begon in mij zal Hij ook zeker afmaken
en Hij die mij geroepen heeft, wil ook dat ik ga van heerlijkheid tot heerlijkheid en zo
steeds meer ga lijken op Zijn Zoon.
Het Kruis betekent dat God mij omarmt en ik Hem. Het Kruis betekent: aanbidding.
Ik wil stil zijn en erkennen en ervaren dat U mijn Vader en U Jezus goed bent! Ik wil
Uw liefde ontvangen – fris en nieuw – en U mijn liefde geven…
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31 december – Gebed en het onmogelijke
“…dagen, maanden, tijden en jaren…” Gal.4:10
Sommige mensen denken dat het verkeerd is om na te denken over het verleden. We
dienen als christenen vooruit te zien. Ja, dat laatste klopt. Maar ik ben van mening dat
we soms goed vooruit kunnen kijken als we met bepaalde regelmaat terug kijken naar
de stappen die we gedaan hebben.
De Galaten leefde volgens de Wet en hielden zich aan de Joodse kalender van feesten
en pasten hun gedrag daarop aan. Helemaal fout, vond Paulus, want we leven uit
geloof op basis van genade in Christus.
Toch kan het erg goed zijn om stil te staan en een moment te hebben waarop we
evalueren wat we aan het doen zijn. Waarom doen we de dingen die we doen? Alleen
maar om blindheid en stompzinnigheid te vermijden. Leven uit geloof en genade wil
niet zeggen dat ik stuurloos ben en niet mag nadenken. Integendeel, denk ik. Geloof en
genade maken dat we goed kunnen denken en zoeken naar vrucht.
Voor mij zijn de laatste dagen van het kalenderjaar een goed moment om terug te
kijken op wat ik gedaan en niet gedaan heb. Ik maak plannen met God voor het nieuwe
kalenderjaar. Begrijp me goed: Ik weet dat het in de hemel morgen niet nieuwjaarsdag
is! We hebben een andere kalender dan de Joden en andere volkeren. Dus aan de
kalender zit niets bijzonders: 31 december is gewoon een dag zoals vele anderen.
Morgen voelt toch weer hetzelfde als vandaag. In sommige delen van de wereld is het
misschien nú al nieuwjaardag. Kijk, een kalender zegt dus helemaal niets.
Toch zegt God dat er een cyclus blijft van zaaien en oogsten, zomer en winter. Het kan
dus goed zijn om momenten te hebben waarop je een winterjas aantrekt en op een
ander moment een zwembroek. Zo ook met ons denken: Er zijn momenten waarop
we doorgaan waarmee we bezig zijn. Andere momenten mogen we stil staan en
terugkijken om met een recht spoor vervolgens weer verder te gaan.
Het is mogelijk dat God openbaart wat Hij in en door jou en de gemeente wil gaan
doen op korte termijn voor een bepaalde periode.
Heer, bemoedig mij met Uw visie en plan. Spreek tot mij en bevestig dat ik op Uw
weg zit. Dat de dingen die ik nog steeds doe, de dingen zijn die U doet. Leid mijn pad.
Dank U voor de hoopvolle toekomst op basis van geloof en genade van Jezus Christus
door Uw Heilige Geest!

Gebed als
Toewijding
Oscar Griffioen
372

Voor de Feestdagen
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GOEDE VRIJDAG
“…kun je niet één uur met mij waken…” Matt.26:40‐41
We vinden Pasen geweldig want we vieren de overwinning over de dood en de hel.
Maar we mogen niet vergeten dat zonder strijd er nooit overwinning is. Ik zeg het wel
vaker: zonder strijd geen overwinning, zonder verandering geen groei en zonder
snoeien geen vrucht.
We willen de overwinning maar niet de strijd.
Iemand heeft eens gezegd dat Jezus velen heeft die van Hem houden wegens het
hemels Koninkrijk, maar slechts weinigen die zijn kruis dragen. Velen zoeken Zijn
troost, maar weinig willen voor Hem beproefd worden. Velen willen zitten aan Zijn
tafel, maar weinig vasten met Hem. Velen willen zich met Hem verheugen, maar erg
weinig willen met Hem en voor Hem lijden. Velen willen zijn wonderen zien en doen,
maar weinigen willen smaad dragen van het Kruis van Christus. Velen hebben Hem lief
zolang geen tegenslag hen treft.
En toch gaat daar juist Goede Vrijdag om. We weten dat Pasen zonder Goede Vrijdag –
het lijden van Jezus – nooit een werkelijkheid was geworden.
Jezus zegt dat indien we Hem willen volgen, we onszelf moeten verloochenen en ons
kruis dagelijks op moeten nemen en dan achter Hem aan dienen te gaan, Luc.9:23‐24.
Goede Vrijdag is weer eens een goed moment om ons leven te evalueren: willen we
alleen maar overwinning zonder het Kruis, zonder strijd en moeite en verdrukking
(Hand.14:22)? Dat is geen groot geloof, dat heet zelfmisleiding, want het is onmogelijk!
Jezus U bent mijn voorbeeld van het strijden van de strijd van het geloof, in gebed in
Getsemane, gehoorzaamheid aan de Vader ondanks laster, bespotting en geseling en
zelfs ondanks het kruis en dus de dood. Dank U voor wat U ook voor mij deed. Laat
mij nu met vreugde in de kracht van de Geest mezelf verloochenen en U volgen. Ja,
Heer, Ik wil met u waken en niet slapen!
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PASEN
“…de Heer is waarlijk opgestaan!...” Luk.24:34
Toen de Engelse schrijver Chesterton tot geloof kwam, vroeg een journalist hem een
tijdje later: “Meneer Chesterton, stel u zich eens voor dat Jezus achter u zou staan, wat
zou u dan doen?” Chesterton zou de journalist een kort moment hebben aangekeken
en toen hebben gezegd: “Hij staat achter mij!”
Stel je voor dat…? Wat zou je doen als…? Leuke suggestieve vragen voor een grappige
aanzet voor een discussie waar je niets mee op schiet.
Na Pasen leven wij! Ná Pasen en dat betekent dat we weten en geloven en beleven dat
Jezus is opgestaan en achter ons staat. Hij zei: Ik zal je nooit verlaten! Wij hebben
goede moed, zegt de schrijver van de Hebreeën‐brief want Hij is altijd met ons.
Het christelijk geloof is niet een “probeer je eens voorstellen” en een “hoe zou het zijn
als?”. Het is een zeker weten. En dát zeker‐weten (= geloof) is de basis voor wat we
zeggen en doen en waarom zwijgen en dingen nalaten.
De overwinning zit niet in de opstanding van 2000 jaar geleden. Want ook Lazarus was
opgestaan en de zoon van de weduwe van Naïn. En beiden zijn weer gestorven en
begraven. De kracht van het Evangelie zit ‘m niet in een historische datum of
gebeurtenis maar in het feit dat de grondlegger van ons geloof – Jezus Christus, de
Eniggeboren Zoon van God – ís opgestaan en eeuwig leeft en bij ons is!
De overwinning is een Persoon die van Zichzelf zei: Ik ben de Opstanding en het Leven.
Ontvang dat overvloedige Leven ín Hem en getuig van Zijn aanwezigheid in jouw leven
want Hij staat altijd achter je…!
U bent de Opgestane Heer! U leeft tot in eeuwigheid en U sterft niet meer. U hebt de
sleutels van de dood en het dodenrijk in handen en elke demonische macht en elke
ziekte hebt U overwonnen. U maakt mij tot een koning en priester voor Uw Vader
God. Ik weet boven al dat U bij mij bent en achter mij staat. Want U die leeft tot in
eeuwigheid heeft gezegd: “Ik zal je nooit verlaten of achterlaten!” Dank U dat ik mag
leven vanuit Uw opstandingskracht. Laten velen dat zien in mij tot Uw glorie.
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HEMELVAARTSDAG
“…wat staan jullie naar de hemel te staren?…” Hand.1:11
Na Zijn opstanding was Jezus wel vaker verschenen en verdwenen om even later weer
te verschijnen. Tot de hemelvaart gebeurt dit in een periode van 40 dagen. Hij sprak
met hen met name over zaken aangaande het Koninkrijk van God.
Dan komt dat moment op de berg dat Hij omhoog stijgt. Zo sta je met Jezus te praten
en zo stijgt Hij op. Ze hadden wel andere bijzondere dingen met Jezus beleeft maar dit
was nieuw. Ze staren en blijven staren. Komt Hij terug zoals eerder Hij wel eens
verdween en weer terug kwam? Nee. Dit duurt wel erg lang. Engelen moeten de
discipelen zelfs als het ware weer even bij de tijd halen: “Wat staan jullie naar de
hemel te staren?!” Tsja voor engelen – die zelf regelmatig neerdalen en opstijgen – is
de hemelvaart van Jezus niet zo vreemd.
De hemelvaart is niet zo’n grote feestdag in de gemeenten. We hebben meer met
Kerst – hoewel dat helemaal geen “bijbelse” feestdag is, want de Bijbel geeft er geen
datum bij en vanuit Handelingen hebben we geen idee of de eerste christen wel het
“Kerstfeest” vierden (ik zou zeggen: nee, dus! maar ik zeg dit niet hardop omdat ik
niemand op zijn tenen wil trappen). We weten dat de apostelen rondom Pasen
vieringen hadden, maar mede omdat het verbonden was met het Joodse feest van
Pascha. En ja, de opstanding van Jezus uit de dood blijft eigenlijk hét eerste echte
christelijke feest. Pinksteren is een ander feest en we weten dat Paulus eens vóór
Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn om dit feest te vieren. Ook de uitstorting van de
Heilige Geest door Jezus over Zijn Gemeente is een belangrijke gebeurtenis om
regelmatig bij stil staan.
Maar dan hemelvaart, zo’n dag tussen Pasen en Pinksteren…? Wat moet je ermee?
Toch heeft Hemelvaart wel degelijk twee belangrijke zaken waarmee het verbonden
en waarom we als christenen die dag kunnen herdenken en ‘vieren’.
Ten eerste was de uitstorting van de Geest niet mogelijk zonder dat Jezus “heen zou
gaan”. Hij had eerder gezegd: “Het is goed – nuttig! – voor jullie dat Ik heen ga want
dan zal Ik de andere Trooster zenden.
Het weggaan van Jezus was niet een verraad. Het was geen verwerping en een
“achterlaten”. Het was een ruimte maken voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is
belangrijk, zegt Jezus met deze daad van “opstijgen”. Jullie zullen kracht ontvangen.
Hemelvaart is het feest van verwachting: de andere Trooster die komt! Want Jezus
doet wat Hij belooft en Hij wil ons niet als wezen (eenzamen) achterlaten!
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Ten tweede is het heengaan van Jezus de ene kant van de munt. De andere kant – die
daar dus onlosmakelijk mee verbonden is – is dat Hij dus weer terugkomt!
Hemelvaart is het feest van de Komende Koning! We geloven in Jezus die kwam –
geboren uit de maagd Maria. We geloven in Jezus die door de Vader werd gegeven als
Lam van God dat de zonden der wereld op zich nam en wegnam. We geloven in Jezus
die opstond uit de dood door de kracht van de Heilige Geest. Ja, we geloven in Jezus
die nog steeds de Doper is met de Geest en vuur. Maar we dienen ook te geloven in
Jezus die als de Komende Koning terug zal komen om te oordelen de levenden en de
doden. Dán zal Hij Zijn Koninkrijk zichtbaar en eeuwig vestigen op aarde.
Hemelvaart is het feest van verwachting: de Heilige Geest komt als onderpand van een
komend Koninkrijk. Het is het feest van Degene die opsteeg en naar de hemel ging –
maar niet om daar voor altijd te blijven: de wereld moet weten: maak je klaar want Hij
die ging, zal ook weer komen!
Deze dag ben ik me bewust van de verwachting die U in mijn hart legt. Dank U voor
Uw Geest als onderpand van het komende heil en Koninkrijk. Opnieuw wil ik leven
vanuit het besef van Hemelvaart: Zoals U kwam, zo komt U ook weer! Kom spoedig,
Here Jezus. Laat ik ook deze dag Uw komst verkondigen en laten mijn woorden en
daden daarvan getuigen: U bent de Komende Koning!
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PINKSTEREN
“…In eendracht volhardend bidden…” Hand.1:14; 2:1
Wat is de kracht van Pinksteren? We herdenken het als christenen wereldwijd elk jaar.
In Nederland krijgen we twee dagen vrij. Iedereen gaat er weer lekker op uit – want
Pinksteren in Nederland is vaak het feest van het voorjaar.
Helaas hebben we Pinksteren tot een theoretische herdenking gemaakt. Als we eerlijk
zijn dan is de kerk van vandaag veraf van het Pinksteren van Handelingen 2. We
hebben de Heilige Geest tot een hoofdstuk in de theologie gemaakt en we noemen het
Pneumatologie. Ja, we erkennen dat de heilige Geest belangrijk is. We bestuderen het
en we geloven het.
De discipelen in gebed tezamen voor dagen achtereen, wisten het niet zo goed als ons.
Zij wisten niet wanneer de beloofde andere Trooster komen zou en zij wisten al
helemaal niet wat het betekende om vervuld te worden met de kracht die van omhoog
komt.
Maar toen het kwam toen wisten ze het. Petrus zegt later tot de menigte: “Dit is dat
wat Joël verkondigde!” Dit is het!
Kijkend naar ons leven en onze kerken en gemeenten in Nederland vraag ik me vaak af
of we wel weten wat “dit” is.
Pinksteren is het feest van volhardend en verwachtingsvol en eenparig bidden totdat
het komt wat Jezus beloofde.
Ook vandaag nog. Elk Pinksterfeest is een herinnering aan discipelen van Jezus die Zijn
Woord en beloften geloofden en voor de realisatie daarvan baden… en baden… en
beleven bidden totdat het kwam!
Vandaag is Pinksteren geen feest betreffende iets uit het verleden maar een
bijzonder dag om vooruit te kijken en te bidden met verwachting dat ook vandaag en
morgen Jezus de Doper is met de Heilige Geest en vuur (Matt.3:11).
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JE VERJAARDAG
“…leer mij zo mijn dagen tellen…” Ps.90:12
Hartelijk gefeliciteerd. Dat heb je vandaag veel moeten horen en anders komt het
(hopelijk) nog wel. Vrienden, collega’s, buren, je kinderen… Via een mailtje, een kaart,
een telefoontje of bezoek…
Sommigen vinden het niks, al die poespas. Anderen (wegens allerlei redenen) vinden
het vreselijk. Eenzaamheid, moeilijke omstandigheden, ziekte…
In onze cultuur tellen we de jaren. En al die jaren hebben een gevoel. Toen ik kind was
en hoorde hoe oud mijn vader werd (45), dacht ik “wat oud!” Nu ben ik zelf die leeftijd
al weer een aantal jaar voorbij en ik voel me nog “jong”.
Jong of oud, het zijn begrippen met gevoel, en zeker niet objectief vast te stellen.
Iemand vond het geweldig om als oude vrouw behandeld te worden: alles werd voor
haar gedaan en iedereen hield rekening met haar. “Kinderen doe rustig want zuster X
is al oud.” Een andere “oudere” vrouw wilde het woord “oud” of “oudere vrouw” in
verband met haarzelf niet horen. Kwaad werd ze en begon onmiddellijk te bewijzen
dat ze nog alles alleen kon.
In de Bijbel vinden we de wonderbaarlijke opdracht of gedacht om je dagen te tellen.
Want dan krijg je een wijs hart. Je zou eens deze dag de tijd moeten nemen om uit te
rekenen de hoeveelste dag dit van je leven is!
De wijsheid die we nodig hebben ook voor dit nieuwe jaar weer, is
1) dat we weten dat de Heer voor ons zorgt. Hoe jong we ook zijn en hoeveel we ook
kunnen, we blijven altijd van Hem afhankelijk…!
2) Elke dag is een geschenk van onze Vader God. Dit is de dag die Hij gemaakt heeft. En
deze dag is zijn goedertierenheid en barmhartigheid weer nieuw.
3) Ook in de moeilijkheden draagt Hij ons. Jezus heeft ons geen enkele belofte gegeven
van een leven zonder problemen.
4) Wees dankbaar. Vaak zijn we ondankbaar omdat we denken en willen geloven dat
Jezus ons een lang en moeiteloos leven heeft beloofd in plaats van “eeuwig leven”.
5) Ook vandaag én morgen en de dagen daarna mag Ik Jezus als mijn Verlosser en heer
weer vertrouwen met de details van mijn leven.
Dank U, Vader, voor het leven dat U mij geeft – voor het leven dat U met mij deelt.
Dit is uw dag en het is uw liefde en zorg die deze dag tot een vreugde en een zegen
maakt. Laat ik een wijs hart hebben en elke dag leven vanuit uw geschenk van
goedheid en barmhartigheid. Laat dat door mij heen naar anderen geven worden.
Zoals U een zegen bent voor mij, maak mij een zegen voor degenen die deel uit
maken van mijn leven.
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Rom.8:26, Mrt.12; Mei 6;
Rom.8:26‐27, Apr.5;
Rom.8:29, Sept.23; Sept.25
Rom.8:31, Aug.13
Rom.8:34, Feb.12; Apr.5
Rom.8:25, Jun.8
Rom.8:38‐39, Jun.8
Rom.10:15, Nov.29
Rom.10:17, Mrt.27;
Rom.12:1‐2, feb.9; Apr.8; Nov.28
Rom.12:2, Nov.7
Rom.15:30, Jun.11
Rom.16:20, Jun.11

1Korinthe
1Kor.1:30, Mrt.26; Okt.27
1Kor.4:20, Feb.17; Mrt.30; Aug.11
1Kor.7:23, Okt.21
1Kor.9:16‐23, Aug.20; Aug.21
1Kor.11:1, Jan.11
1Kor.13, Mei 21
1Kor.13:11, Mrt.11; Apr.16
1Kor 13:12, Jan.8
1Kor.14:14, Mrt.6;
1Kor.14:16, Apr.30;
2Korinthe
2Kor.1:11, Mrt.19;
2Kor.3:18, Feb.18;
2Kor.4:7, sept.3;
2Kor.5:17, Jan.26; Mei 6;
2Kor.5:19, Dec.20;
2Kor.10:4, Mrt.22;
2Kor.11:2‐3, Aug.27;
2Kor.11:28, Jul.3;
2Kor.12, Jan.1
2Kor.12:9‐10, Mei 11
2Kor.13:13, Jul.14
Galaten
Gal.1:11‐12, Sept.17
Gal.2:20, Jan.3; Mei 25; Sept.25
Gal.4:10, Dec.31
Gal.4:19, Mrt.12
Gal.5:13‐14, Okt.3
Gal.6:5, Apr.4
Gal.6:14, Dec.30
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Efeze
Ef.1:3, Mrt.7
Ef.1:16, Mei 5; Dec.22
Ef.1:17‐18, Jan.29; Apr.7
Ef.1:19‐22, Okt.24
Ef.2:8, Jun.7
Ef.2:10, Dec.29
Ef.3:20, Mrt.20; Apr.19; Okt.18; Okt.11
Ef.4:11‐12, Sept.4
Ef.4:11‐16, Aug.5
Ef.4:20‐24, Sept.20
Ef.5:16, feb.5; Mrt.1
Ef.5:17, Mrt.27
Ef.5:18, Nov.27
Ef.5:20, Feb.28; 29; Jun.10; Dec.14
Ef.5:25, Mei 28
Ef.6:1‐3; Jul.27
Ef.6:10, Jun.9
Ef.6:12, Mrt.22; Okt.30
Ef.6:13‐18, Apr.25
Ef.6:18, Jun.8
Ef.6:18‐19, Apr.12
Ef.6:22, Aug.9
Filippenzen
Filipp.1:6, Sept.23
Filipp.2:1‐2, Jul.31
Filipp.2:1‐4, Sept.18
Filipp.2:5‐8, Apr.18
Filipp.3:8‐16, Okt.4
Filipp.3:20‐21, Dec.1
Filipp.4:6, Mrt.14
Filipp.4:7, Mrt.14
Kolossenzen
Kol.1:10, Sept.27
Kol.1:19‐20, Mei 22
Kol.2:23, Aug.18
Kol.3:14‐17, Sept.19
Kol.4:6, Dec.13
Kol.4:12‐13, Sept.21
Kol.4:17, Jul.4

1Thessalonicenzen
1Thess.2:11, Jul.7
1Thess.5:17, Jan.1; Jan.14; Jun.6;
Aug.24
1Thess.5:18, Feb.27
1Thess.5:19, Mrt.6
1Thess.5:24, Nov.5
2Thessalonicenzen
2Thess.5:25, Jul.24
1Timotheus
1Tim.1:11, Feb.23
1Tim.2:1, Mrt.7; Apr.5
2Timotheus
2Tim.1:3, Aug.2
2Tim.1:5, Jan.16
2Tim.3:12, Jan.13
Titus
Tit.1:2, Mrt.8
Hebreeën
Hebr.1:3; Jun.10
Hebr.2:8, Mei 22; Mei 23
Hebr.4:11, Jun.13
Hebr.4:12, Jun.9; Jun.11
Hebr.4:16, Feb.25
Hebr.5:7, Mrt.16
Hebr.6:1, Sept.26
Hebr.6:12, Jan.6; Mrt.29
Hebr.6:18, Mrt.8
Hebr.7:25, Apr.5
Hebr.10:19, Mrt.26
Hebr.11:1, Apr.23; Jun.11; Dec.12
Hebr.11:35, Mrt.29
Hebr.12:1, Jan.11
Hebr.12:11, Dec.9
Hebr.12:12, Jun.8
Hebr.12:14, Jul.18
Hebr.12:15, Jan.21
Hebr.13:8, Mrt.27; Okt.16; Okt.17
Hebr.13:17, Sept.18
Hebr13:35, Jan.8
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Jakobus
Jak.1:5, Feb.20; 22
Jak.1:6, Mrt.10
Jak.1:6‐7, Apr.23
Jak.1:7, dec.19
Jak.1:13, Mrt.8
Jak.1:14, Dec.21
Jak.1:17, Feb.23; Mrt.8; 25; Mei 15
Jak.1:27, Mei 14
Jak.4:2, Sept.28
Jak.4:2‐3, Mei 4
Jak.4:3, Feb.12; Mrt.31
Jak.4:4‐5, Okt.9
Jak.5:16, Mrt.26; Jun.6; Jun.11
Jak.5:16‐17, Apr.20
Jak.5:17, Mei 1; Jul.10
1Petrus
1Petr.3:7, Apr.26
1Petr.4:7, Apr.27
1Petr.5:8, Jan.13
2Petrus
2Petr.3:9, Apr.10; Jun.21; Okt.31

3Johannes
3Joh.9, Sept.2
Judas
Jud.20, Mrt.6
Jud.21, Sept.29
Openbaring
Openb.1:6, Jan.14; Mrt.12
Openb.1:11, Sept.25
Openb.1:17‐18, Jan.25
Openb.2:4‐5, Okt.8
Openb.2:4, Sept.30
Openb.2:13, Sept.1
Openb.3:16, Okt.2
Openb.3:20, Mei 2; Jul.6; Okt.2
Openb.4:6, Sept.10;
Openb.8:3‐4, Feb.4
Openb.8:4, Jan.14
Openb.18:5, Sept.13
Openb.19:10, Sept.14
Openb.21, Mei 6

1Johannes
1Joh.1:5‐6, Mrt.8
1Joh.1:7‐9, Okt.6
1Joh.1:7, Apr.17
1Joh.3:16‐17, Okt.2
1Joh.4:8, Aug.23
1Joh.4:18, Feb.23; Mei 16;
1Joh.4:19, Mei 20; Mei 21
1Joh.5:2‐3, Okt.12
1Joh.5:4, Okt.24
1Joh.5:11‐12, Apr.28
1Joh.5:11‐15, Mrt.27
1Joh.5:14, Apr.17
1Joh.5:14‐15, Mrt.27
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