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Door: Dov Avnon
We gaan vandaag praten over gebed. Gebed is een belangrijk onderwerp, het is eigenlijk een van de
onderwerpen, waar alles om draait, ons gevoelsstelsel. Voor mij is het gebed het uitspreken van woorden, die
ergens vandaan komen. Het gebed op zich is niets, want iedereen bidt, of je nu moslim bent, christen of jood.
De inhoud van het gebed komt vanuit het Woord. En daarom is het belangrijk voor ons dat wij in de eerst
plaats de Heere Jezus Christus kennen als onze persoonlijke Verlosser, maar ten tweede dat wij Gods wil
begrijpen in verband met ons gebedsleven.
Romeinen 8:26 vertelt ons: want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest
zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij
bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
Door de vervulling met Gods Geest en door het feit dat Gods Geest rijkelijk in ons woont, krijgt ook ons
gebedsleven een heel ander aspect. Ik praat met mensen en ik zie dat sommigen in hun leven in een
bepaalde depressieve periode zijn terechtgekomen. Ze verwachten veel van het gebed. Ze leunen op hun
gebed, zonder dat het verstand is vernieuwd, zonder dat zij in de Bijbel gezocht hebben naar de wil van God.
Het is jammer, want het drukt zwaar op mensen en dat is niet de bedoeling.
De Bijbel geeft ons regels voor hoe wij moeten bidden en wat wij moeten vragen en hoe God werkt in deze tijd.
Toen ik 22 jaar was ben ik tot geloof gekomen, een jaar later leerde ik de boodschap van Gods genade
kennen. Ik dank de Heere Jezus Christus dat ik vanaf mijn 23ste jaar deze boodschap krachtig en duidelijk
manier bekend mag maken. Iedereen draagt Gods Woord op zijn manier naar buiten. Ik wens n.l. een
duidelijke boodschap te verkondigen, rechttoe rechtaan.
hoe Gods genade evangelie werkt in het leven van iemand, is een ander verhaal. Wat hij uit de boodschap
haalt is een ander verhaal. Maar het is heel belangrijk dat de gemeente, waar u naar toe gaat, of dat de
spreker waar u naar luistert, een duidelijk evangelie verkondigt. Een evangelie dat recht wordt gesneden.
Een van onze belangrijkste uitgangsteksten is 2 tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te
stellen. Benaarstigen is: maak er werk van.
15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt,
die het Woord der waarheid recht snijdt.
De eerste taak die u hebt als genadegelovige is te weten hoe u staat voor de Heere, zodat u degene bent die
het eerst wordt beproefd. U kunt de hele wereld bekeren, maar heeft u uzelf vergeten, dan heeft u niets. Het
begint dus bij uzelf. Het hele hoofdstuk zegt het ook, bv. 2 Tim. 2:6: de landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst
de vruchten genieten.
De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten.
U kunt veel teksten kennen, veel weten over het Woord rechtgesneden, maar wat voor een landman bent als u
niet zelf eerst van de vruchten eet? Stel u heeft een tuin en u weet dat een deel van de grond vergiftigd is. U
kunt dan het land bewerken voor de hobby en u eet de vruchten niet, wat heeft u aan de vruchten? Of stel u
zegt: ik geef de vruchten aan andere mensen, want ik durf ze zelf niet te eten. Wat heeft u aan die vruchten als
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u er zelf niet van durft te eten? Wat heeft u aan al die teksten, preken en boeken als u niet de eerste bent, die
de vrucht gaat opeten?
Het Woord opeten staat ook in het boek Openbaringen en in het Oude Testament. U eet het op en in eerste
instantie geeft het een rare smaak, maar later wordt het zoeter. Maar u moet de eerste zijn, die begint de
vrucht te eten.
Dan gaat 2 Tim.2:2 verder met: een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht
snijdt. U bent bezig, u eet de vrucht, maar u moet ook met uw handen iets doen. Wees bezig met het
evangelie, vertel het aan andere mensen. Wees bewust bezig met het verkondigen van het evangelie, anders
bent u een stinkende spons. Iemand die absorbeert, absorbeert en absorbeert en nooit uitgeeft, gaat verrotten.
De vrucht die u krijgt, is om uit te dragen.
2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke
bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.
Tenslotte: het Woord der waarheid recht snijden. Als ik het Woord niet recht snijdt, kan ik morgen een ark gaan
bouwen, of ik ga tegen mensen zeggen: bekeert u en laat u dopen. Dat is niet in overeenstemming met de
bedeling waarin wij nu leven.
God wil, als wij praten over het gebed, dat wij niet onwetend zijn, maar weten en het Woord der waarheid recht
snijden.
14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem
bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. Jakobus 5
Sla uw Bijbel open bij Jak. 5:14 en 2 Kor. 12:7. In Jak. 5:14 lezen wij: is iemand krank onder u? Dat hij tot zich
roepe de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des
Heeren. En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden
gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.
2 Kor. 12:7: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij
gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan
zou, opdat ik mij niet zou verheffen.
Vers 8: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Vers 9 : En Hij heeft tot mij
gezegd: mijn genade is u genoeg; want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever
roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.
In Deuteronomium 28 lezen wij de lijst van zegeningen en vloeken, die Israel zal ontvangen. We hebben
duidelijk gezien dat in de profetische tijd alles voorwaardelijk is. God was bezig met ons aardse welzijn.
Genezing is belangrijk in het Koninkrijk der Hemelen. Als we om ons heen kijken, zien we mensen, die oprecht
geloven, dat zij zullen genezen van een bepaalde ziekte.
We kunnen gaan argumenteren of het werkt of niet, of iemand al dan niet genezen is. Veel van onze ziekten
zijn psychosomatisch. Als u eenmaal de rust van de Heer hebt ervaren, dan bent u al voor 80% genezen .
Maar we willen niet de situatie beoordelen, maar we willen alles onderzoeken in het licht van Gods Woord.
Dan gaan we naar Paulus. Paulus riep drie keer om genezing. Dezelfde Paulus, die een heleboel mensen
genas (Hand. 19), toen hij zelf op een gegeven moment om genezing vroeg, zei de Heere: Mijn genade is u
genoeg.
Opeens gaat de Heere een ander principe introduceren nl. het principe van zwakheid. In zwakheid wordt de
genade en de kracht van de Heere openbaar. Zolang de Heere Jezus Christus wonderen deed, mensen
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genas, had Hij veel volgelingen. Zodra Hij zei tegen die volgelingen, dat hun vader niet Abraham was, maar
Satan, liepen veel mensen weg. Ook tegenwoordig kunt u met de mensen praten over genezingen, over
Jezus, maar zodra u met een duidelijke boodschap komt van dat wij zondige mensen zijn en een Verlosser
nodig hebben en dat het genade is zonder werken, dan krijg je automatisch een selectie. Wij hoeven de
mensen niet te selecteren, wij hoeven geen keus te maken, jij wel jij niet. Het enige wat wij moeten doen is een
duidelijk, zuiver evangelie verkondigen. Het evangelie selecteert vanzelf.
Als wij morgen als gemeente een ander evangelie gaan verkondigen, dan komen hier meer mensen, zeer
zeker. Maar wij willen een duidelijk evangelie verkondigen, natuurlijk willen wij ook mensen hebben, waarom
niet. Maar niet ten koste van het evangelie. Wij willen getrouw blijven met een zuiver evangelie, oprecht
tegenover God het evangelie verkondigen.
7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een
scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik
mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 2
kor. 12
2 kor. 12;7,8. In dit Schriftgedeelte hebben we gezien, dat wij roemen in onze zwakheden. We gaan dit straks
ook zien in verband met zegeningen. Onthoudt in uw leven in welk aspect God u zegent, in welk aspect u kunt
zeggen: de genade werkt in mij. Misschien heeft u werk wat uw hart begeert, misschien heeft u dat niet.
Misschien is er iets in uw leven, wat u graag zou willen hebben. Als we kijken naar de zegeningen van Israel,
zien wij dat zij aardse zegeningen ontvingen en ze werden ook geestelijk gezegend, zie Deut. 28. De
geestelijke zegeningen van Israel hadden met de aarde te maken, zij wandelden samen met God.
Tegenwoordig kan het andersom zijn. Iemand kan met veel materiële bezittingen gezegend zijn, maar
geestelijk is hij arm. Onze zegeningen zijn in de hemelse gewesten.
Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in
de verstrooiing zijn: zaligheid. Jakobus 1
We willen Jakobus 1:1 lezen. Het is altijd verstandig van te voren te lezen aan wie de brief gericht is. In Jak.
1:1 staat: Jakobus een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in
de verstrooiing zijn: zaligheid. Het is toch niet abnormaal of fanatisme, wanneer wij zeggen, dat er verschil is
tussen de twaalf discipelen en een apostel? Lieve broeders en zusters, het klinkt misschien fanatiek, maar op
het moment dat u het woord der waarheid recht snijdt, vooral verschil gaat zien tussen Gods plan met Israel en
Gods plan met de Gemeente, dan gaat er een deur open in uw geestelijk leven.
Ik denk, dat de meeste mensen die hier zitten, dit ervaren hebben, dus zij weten waarover ik praat. Het is niet
alleen dat wij het verschil begrijpen tussen de opname van de Gemeente en de komst van de Heere Jezus op
de Olijfberg. Het is niet alleen theoretisch, het is ook praktisch. Wat betekent voor u in uw dagelijks leven dat u
de opname verwacht in plaats van de komst van de Heere Jezus op aarde? U moet dit voor uzelf uitmaken.
Als het alleen om theologische standpunten gaat, dan mist u het hele punt, dan is het jammer dat u daarvoor
100 km reist. Er zit meer achter. Degene die dagelijks met de verwachting leeft, dat de Heer elk moment kan
komen in de wolken, die gaat ook eerder naar het woord van genade, dan degene die de Heere Jezus
verwacht op de Olijfberg. Die man gaat eerder naar de 4 evangeliën. Het aspect van werken komt bij hem toch
innerlijk meer aan de orde. Terwijl de man, zo hoort het tenminste, die kijkt om de Heere elk moment in de
wolken te zien verschijnen, zal proberen volledig op de genade van God te leunen, omdat de opname van de
gemeente een onderdeel is van de bedeling van genade.
16 Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende,
opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.
Rom. 15:16 is ook een belangrijke tekst: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het
Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door de
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Heilige Geest. Verder zegt hij in Romeinen 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der
besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen.
Merkt u het verschil tussen de bediening van Paulus en die der twaalven? Erkent u ook het feit, dat toen
Jezus naar de aarde kwam, Hij niet naar u kwam, maar naar de verloren zonen van het huis van Israel? Hij
was een dienaar van de Joden. Het evangelie van genade is naar de heidenen gekomen via de apostel
Paulus. God heeft een nieuw evangelie gebracht door een nieuwe apostel. Als u dat verschil begrijpt en het tot
u door laat dringen, vooral waar het een onderwerp als het gebed betreft, dan gaat het in u in veel dingen beter
werken. U gaat als een verstandelijk iemand bidden, dat betekent niet, dat u gaat beredeneren.
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij
bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. 27
En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de
heiligen bidt. Romeinen 8:26
Lees maar Romeinen 8:26: Wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Hoe vaak, en dat kan
iedereen voor zichzelf beoordelen, bidden wij voor de meest onzinnige dingen. Het is misschien moeilijk te
accepteren, maar des te maar u de Bijbel leest, des te meer komt u erachter dat het onzin is, wat u bidt.
Misschien is dat de tijd om te gaan danken, want danken is de kracht van Gods genade.
Efeze 1 vertelt ons, dat wij al gezegend zijn. Lees thuis maar eens Deut. 28. Het gaat over de zegeningen en
de vloeken voor Israel. Israel zou gezegend worden op deze aarde, op het moment dat zij luisterden naar God.
Israel zou vervloekt worden op deze aarde, op het moment, dat zij niet luisderden. God heeft Israel alles
gegeven. Lees ook Spreuken 10:22: De zegen des Heeren, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij. Wat
zijn de zegeningen, waar wij over praten, als we met Israel bezig zijn? Want de zegen des Heeren maakt
mensen rijk. Maar als u praat over zegeningen in termen van: een mooi huis, een betere baan, een grote auto,
dan loopt u uzelf in eerste instantie te verleiden. U fixeert u op een programma, dat niet voor u is.
Ik geloof ook dat de zegen des Heeren rijk maakt, maar ik ga naar Efeze 1. Kijk maar naar Efeze 1:3:
Gezegend zij de God en Vader van Onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in de Hemel in Christus. Als ik dat lees, dan zeg ik:ja, wat voor winst heb ik daarvan in
dit leven? De zegeningen zijn boven en ik ben nog op deze aarde. Ik moet toch een weg vinden om de
hemelse zegeningen van invloed te laten zijn op mijn dagelijks leven. Ik moet daarin een verband vinden. Je
kunt gemakkelijk zeggen: Ik ben in de hemel gezegend, terwijl je bijvoorbeeld geen eten hebt of verdriet hebt.
Wat is de invloed van die zegen op mijn dagelijks leven?
Ik geloof dat het te maken heeft met de werking van Gods Geest. Het heeft met Romeinen 8:26 te maken. De
Geest ondersteunt ons in onze zwakheid. Het is de Geest, als u dat aanvaardt, als u in staat bent net als
Paulus te zeggen, in zwakheid roem ik in Gods genade, als u in staat bent om te zeggen, de zegeningen zijn
in de hemelen, dan zult u merken dat de leegheid of het gemis vervuld wordt door Gods Geest.
Iemand vroeg mij eens: heb jij geen heimwee naar Israel? Natuurlijk heb ik heimwee en heimwee is een
gemis. Iedereen verlangt naar een stuk vervulling. Het hart loopt soms leeg en de leegte moet gevuld worden.
Ik ben in Holland verzeild geraakt, niet om de financiële kant, of om het weer, of omdat mijn vrouw een
Hollandse is. Ik ben hier om het evangelie van genade te verkondigen en God zorgt dat die leegte, dat gemis,
steeds vervuld wordt. Hij bewaart mijn gedachten in Hem(Filip. 4:6) De zegeningen zijn in de hemelen, maar
door Gods Geest gaan ze in mijn hart werken. Zij helpen mij ook in deze tijd waardig te wandelen en de Heere
te dienen.
Laten we opzoeken psalm 91:11: Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw
wegen. Dit kunt u ook lezen in psalm 34:7. Wij zien hier ook een aspect van ons gebedsleven, wat te maken
heeft met het Woord recht gesneden, nl. bewaart de Heere mij van het kwade? In het Oude Testament lezen
we duidelijk, dat God engelen had en die engelen hebben het volk bewaard. De engelen bewaarden Israel.
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Ik geloof niet, dat wij in deze tijd een bewaarengel hebben. Wat hebben wij wel? Wij hebben Gods Geest. En
als u kijkt naar de bediening van Gods Geest, dan merkt u, dat die Geest nog meer doet, alleen het bewaren is
anders. Het is niet fysiek, bv. we kunnen bidden voor bewaring als we op reis gaan, maar dat is geen garantie,
dat er niets met ons zal gebeuren.
De Geest bewaart ons bij Hem, Hij heeft ons gedoopt, wij zijn besneden, Hij heeft ons bekrachtigd, Hij woont
in ons. Maak maar eens een lijst van al de werkwoorden in de brieven, die betrekking hebben op de werking
van de Geest. Col. 1:12,13: Die Ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in
het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Die overplaatsing is het werk van de Geest en niet van een engel.
Dus ook het gebed: Heer, bewaar mijn kinderen, of vrienden, wordt beïnvloed door het recht snijden van Gods
Woord. Wat doet God in deze tijd? Ik mag alles geloven, maar ik wil een gelovige zijn, die weet wat Gods wil is
voor deze tijd.
Romeinen 8:26: en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet,
wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke
zuchtingen. Hoe begint uw gebedsleven? Maakt u een lijst en gaat u dat bidden? Of bent u in staat om te
zeggen:"Heere, ik wil bidden, maar ik weet niet waarvoor. Ik weet niet hoe ik moet bidden zoals het hoort". We
horen soms in bepaalde bijeenkomsten mooie gebeden, of we lezen gebeden in gebedsboeken. Maar gebed
begint met:"Heere ik weet niet waarvoor ik moet bidden, ik ben zwak in mijn gebedsleven". En dan komt de
Geest.
Wat is de Geest? Is het een golf van gevoel? Is het de wind die buiten waait? of is het Gods Woord. Gods
Woord, dat rijkelijk in ons woont. En de Geest helpt ons. Gebed is praten met God. De Jood praat met God, de
Christen praat met God, de Mohammedaan praat met God. Maar wat is de inhoud van het gebed? Mijn inhoud
is Gods Woord. En Gods Woord geeft mij van binnen de opwekking om ook voor de juiste dingen te gaan
bidden. Laten we dit punt goed vasthouden: voor Israel heeft gebed te maken met aardse zegeningen, met
een duidelijk aards resultaat. Voor ons in de bedeling van genade, begint het gebed met het aanvaarden dat
de genade in zwakheid wordt geopenbaard. Het tweede punt is: wij hebben de Geest nodig. U heeft Gods
Geest nodig en u hebt de Bijbel nodig om inhoud te geven aan uw gebed. Anders bent u niet beter dan de
heidenen, zij kunnen ook bidden. Het verschil is, dat uw gebedsleven vernieuwd wordt, de inhoud komt uit het
geschreven Woord van God. En dan is het tot zegen van veel mensen. Want het gaat niet alleen om het
gebed, het gaat ook om de mens achter het gebed. Je kan zeggen: ja, die mens bidt in zwakheid. Maar die
mens is ook een broeder of een zuster, bij wie je terecht kunt en die mij uit kan leggen hoe hij aan die inhoud is
gekomen

Het gebed.
Het is belangrijk om alles wat wij geloven te toetsen in het licht van Gods Woord. Het is niet alleen belangrijk
om de kennis van de feiten te hebben, maar ook om te begrijpen hoe dat werkt in ons persoonlijk leven. Dat
brengt ons in een heel ander soort gedachtepatroon. We kunnen veel dingen weten, maar de vraag is: begrijpt
u, hoe datgene wat u weet, werkt in uw persoonlijk leven. Daar gaat het eigenlijk om. Voor mij is het geloof in
de Heere Jezus Christus , het feit dat ik een kind van God ben geworden, iets heel praktisch geworden.
Bijvoorbeeld op de Bijbelstudie nemen we een woord: behoudenis. We spreken over behoudenis, wat dat
betekent vanuit het Woord en wat het betekent in ons dagelijks leven.
Kol. 1:13, Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van
de Zoon Zijner liefde. Wat betekent dat voor u in uw dagelijks leven? Hoe wandelt u in uw dagelijks leven?
En zo kunt u ook andere woorden vanuit de Schrift benaderen, bv. zekerheid des geloof, gerechtvaardigd zijn
ed. We kunnen spreken over de dogmatiek, maar ook over de ervaring in mijn persoonlijk leven.
Rom. 8:26 is onze kern¬tekst voor vandaag: en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te
hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons
met onuitsprekelijke zuchtingen.
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Wij zijn een gemeente, die er naar streeft het Woord der waarheid recht te snijden, laten wij dat ook doen, als
wij praten over het gebed. U kunt alles verlangen van het gebed, maar u moet begrijpen, dat gebed in deze
tijd, in deze bedeling van genade, niet betekent: het verzetten van bergen, het ontvangen van geld ed. Gebed
in deze tijd heeft een geestelijke betekenis. En als u dat over het hoofd ziet, dan mist u het centrale doel van
Gods wil voor deze tijd.
De Efezebrief spreekt duidelijk over Gods Woord, dat rijkelijk in u woont. Dat willen wij begrijpen, wat betekent
dat: bidden in de Geest? Wat betekent de tekst Rom. 8:26? Betekent het, dat wij niet weten hoe wij moeten
bidden, voor wie wij moeten bidden bv. voor de overheid, of voor de mensen, die de waarheid niet kennen? Ik
denk niet dat dat het geval is. We kunnen leren uit de brieven van Paulus, voor wie wij moeten bidden. We
hebben de vorige keer gezien, waarvoor wij niet hoeven te bidden, of waar God de nadruk niet op legt. We
hebben het gebed in het Oude Testament gezien: het gebed voor genezing, voor kinderen, voor regen ed. en
we hebben gezien dat het puur te maken heeft met de bedeling, waarin zij toen leefden. Ik denk dat Paulus
hier bedoelt, dat wij niet altijd in praktijk kunnen brengen hetgeen wij weten. Hoe moeten wij het concept van
gebed, de Geest Die voor ons werkt, hoe moeten wij dat in praktijk brengen. Dat is het probleem. Wij leven in
een crisis, we hebben een probleem, we gaan bidden, we bidden voor iets wat we graag willen hebben. Hoe
kunnen wij de crisis overwinnen? We gaan voor iets bidden. Daar zit de cloe. Wie bidt, wij of de Geest? Hoe zit
het in elkaar? Wat betekent het om in de Geest te bidden. Hij zegt hier duidelijk: en desgelijks komt ook de
Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden ullen, gelijk het behoort, maar de
Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Als u niet ziet dat de Geest met Gods Woord te
maken heeft, dan blijft het voor u iets abstracts.
Wat is de Geest voor u? Voor sommige mensen is de Geest een golf van emoties. Andere mensen zien de
Geest als de wind, die buiten waait. Wij geloven dat de Geest direct met Gods Woord te maken heeft. En als ik
zeg, ik weet niet wat ik moet bidden, dan betekent dat, ik weet niet hoe de Geest dat doet. En ik kan het weten
op het moment, dat ik terugga naar het Woord. En vanuit het Woord ga ik de techniek van het gebed leren.
Dat is het waarover we vandaag willen praten.
Als we praten over de techniek van het gebed, onthoudt dan een waarheid. Ik praat met mensen en ze zijn
over alles enthousiast. Ze zeggen vaak, er zijn meer mensen, die deze boodschap kennen. Er zijn meer
mensen, die openstaan om het geheimenis van Paulus te kennen. De mogelijkheid om deze boodschap naar
buiten te brengen is groot. We gebruiken boeken, cassettes, er zijn evangelisten in de wereld, die geven
Bijbellezingen, mensen luisteren, er zijn conferenties, landdagen, noem maar op. Dit alles geeft de persoon de
mogelijkheid de waarheid te horen. Maar ik wil u een ding zeggen: de persoon kan de waarheid horen, maar
begrijpt hij hoe hij die in zijn eigen leven moet praktiseren, waarmaken. Dat is misschien het stuk van
herderschap. We praten met mensen over nieuwe dingen, maar hoe vaak nemen we de tijd om de mensen te
gronden in die waarheid. Dat is heel belangrijk ook als het gaat over het gebed, maar ook over de doop of over
de opname van de gemeente. Al die waarheden kunt u weten, maar als u niet weet hoe u in uw dagelijks leven
al die informatie moet verwerken en vertalen in werken of vertrouwen, wat heeft u dan aan al die informa¬tie?
Wat heeft u aan de informatie, dat de Here elk moment kan komen, als uw gedachten alleen op de aarde zijn
gericht? Dan is het een vacuum. Wij kunnen vaak tegen mensen zeggen, dit is niet juist of dat niet. En waar
het het gebed betreft kun je zeggen, je hoeft hier niet voor te bidden of daar niet voor. Maar het punt is,
waarvoor moet de persoon wel bidden. Als u zegt: de doop is niet voor ons, de komst van de Here op de berg
is niet voor ons, dat is goed en duidelijk, maar wat is wel voor ons.
Neem een gevoelig onderwerp zoals de doop bijvoorbeeld. Wij geloven dat je zonder doop niet behouden kunt
worden. Maar de vraag is over welke doop praat die broeder. Zeer zeker, niemand kan van ons of over ons
zeggen: zij geloven niet in dopen. Wij zijn mensen, die geloven dat er zonder doop geen behoudenis is, dat is
radicaal en er zijn meer mensen die dat ook geloven. Welke doop is dat? De doop door de Heilige Geest in
Christus, de doop van Christus.
Mensen komen tot deze boodschap, tot deze kennis van verschil¬lende achter¬gronden. De een is katholiek
geweest, de ander protestant. En zij komen allemaal met hun gedachten, hun beleving naar een nieuwe
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boodschap, die is niet nieuw, maar hun ogen werden verlicht. En voor sommige mensen valt hun hele
gebedsleven uit elkaar. Want zij hadden zo`n groot verwachtingspatroon vanuit hun andere leer. Ze komen nu
naar een leer, die hen leert, wat de wil van God is. En nu moet je juist wel weten hoe je moet bidden en niet
zeggen, ik heb geen zin om te bidden, want God geeft toch geen antwoord. U kunt deze gedachte krijgen: o ja,
ik ben bij die gemeente geweest en daar leren zij gebed is niet nodig omdat God geen interesse heeft in ons
aardse welzijn. Dus ik bid niet meer, het heeft toch geen zin. Terwijl, als u de brieven van Paulus grondig
bestudeert, zult u wel zien, het heeft wel zin. God gaat nu een antwoord geven, meer dan u verwacht. God
gaat in uw leven werken, meer dan u ver¬wacht. Alleen niet u, maar de Geest, en hoe de Geest werkt moet u
weten. U moet de tijd nemen. Als er problemen komen, moet u de Bijbel nemen en bestuderen en gewoon
zeggen: het antwoord is in de Bijbel.
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn
Geest in den inwendigen mens; Efeze 3:16
Laten wij naar Efeze 3:16 gaan, waar wij lezen: opdat Hij u geve,naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met
kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens. Wat is de Geest? Wat verwacht u waar de
hulp van God vandaan zal komen? Verwacht u een brief uit de hemel, of is gebed voor u een verzameling van
emoties? Voor sommige mensen is het een hocus pocus verhaal, ik bid, het werkt of het werkt niet, dan
probeer ik iets anders. Hoe werkt het, wat verwacht u? Wat zijn eigenlijk uw verwachtingen van God? En als u
dat ziet, dan begrijpt u, dat God in deze tijd werkt door de innerlijke versterking van de inwendige mens. Niet
van de uitwendige mens. Ik wil ook graag dingen hebben en blijven doen, maar dat hangt oa. af van dat ik geld
kan verdienen en dingen betalen. Maar terwijl mijn lichaam dagelijks ouder wordt, is God bezig met de
inwendige mens, om die te versterken. En als er een probleem komt of een crisis, dan kan de uitwendige
mens niet helpen. Wat kunt u doen, alleen de inwendige mens komt dan te hulp. En die geeft u de liefde, de
rust, de wijsheid, alles wat de Geest doet.
Kijk met mij naar Matt. 10:20: Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u
spreekt. Wat begrijpt u hieruit? Wat wordt hier bedoeld? Komt er van binnen en onbegrijpelijke tongbeweging?
Ik geloof, dat wat Jezus hier zegt, terug gaat naar de verzen 1 tot en met 10. Hij vertelde hen de boodschap.
Dus als zij nu langs de deuren gaan, vertellen zij niet wat zij willen, of wat zij vinden, zij gaan vertellen wat
Gods Geest heeft gezegd. En wat Gods Geest zegt staat in Gods Woord: gaat heen, geneest enz. Dus de
opdracht voor hun staat al geschreven. En dat geldt ook voor u. Noem maar alle facetten van uw leven zoals
omgaan met mensen, omgaan met ongelovigen, omgaan met elkaar, liefde, standvastigheid, al deze dingen
leert de Geest ons. En hoe doet de Geest dat? Door middel van het Woord. Het Woord geeft antwoord voor
alles wat wij wensen, we moeten het Woord natuurlijk goed recht snijden. Dus u begrijpt we worden versterkt
in de inwendige mens.
Efeze 3:16. Gebed is praten tegen God, gebed is niet het uitoefenen van fantasie. Er zijn mensen die denken,
dat gebed op zich krachtig is om hen te helpen, het uitspreken van de woorden. Maar het gaat niet om de
beweging van de tong, het gaat om de Geest die er achter zit en die zorgt dat uit die tong komen de juiste
dingen of de juiste houding. En de ver¬vulling, die komt van binnen, door de versterking van de inwendige
mens, als die inwendige mens de Bijbel gaat lezen. Er is geen bekrachtiging, geen versterking als u de Bijbel
niet leest. En dat breng ons weer terug naar het punt, dat er Bijbelstudies zijn, preken en evangelisatiedagen,
maar u hebt er niets aan, als u niet gelooft, dat de Geest binnen in u werkt. Ik heb voor mezelf besloten om
niet mee te doen aan al die massabijeenkomsten, maar juist om individueel te groeien. Wij doen ook genoeg
om de boodschap bekend te maken via lectuur en ander materiaal, maar zodra de mensen komen, moeten we
hen helpen te groeien. Iedereen van u is een ambassadeur van Christus, is een evangelist. Soms zeggen
mensen: kunnen wij die broeder niet eens uitnodigen, die kan goed spreken, die is evangelist. Dat zullen wij
ook doen, waarom niet. Maar laten wij niet vergeten, dat hier in deze zaal, dertig evangelisten zitten, die door
de week iets voor iemand kunnen betekenen. Het hoeft niet altijd met boe¬ken, het kan door een mooi woord,
een getuigenis, begeleiding, noem maar op.
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17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle
bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid
en smeking voor al de heiligen; 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening
mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
Efeze 6:17,18: En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met
alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en
smeking voor al de heiligen. Wat betekent dat voor u: bidden in de Geest? Betekent het, dat je ook in het vlees
kan bidden? Zeker u kunt ook in het vlees bidden, u bent toch niet de enige, die bidt. Er zijn veel mensen, die
bidden. Maar wij kunnen voor onszelf uitmaken, in ons persoonlijk leven, bid ik in het vlees of in de Geest.
Efeze 5:17: daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. Misschien gaat u
in uw dagelijks leven bidden voor iets, wat niet de wil van God is voor deze tijd. Ik weet wat de wil van God is.
Die heeft Hij bekend gemaakt, hij heeft Zijn geheime plan bekend gemaakt. Hij wil ten eerste, dat alle mensen
behouden worden. Stel dat u bidt of u toch een keer behouden mag worden. Ik bid zo graag: ik wil behouden
worden. En ik weet niet of dit de wil van God is, want ik heb ergens gehoord, dat God sommige mensen
uitverkoren heeft en andere niet, dus ik weet het niet. Dan kunnen wij duidelijk zeggen, u bent niet bekend met
de wil van God. Want de wil van God is wel duidelijk, Hij wil, dat u behouden zult worden. Hij heeft toch het
gereed¬schap gegeven? Christus stierf voor uw zonden en is opgestaan uit de doden. Nu komt de kwestie
van aannemen. Bent u bereid om Hem aan te nemen. Maar zeg niet: ik weet niet wat de wil van God is, want u
kunt dat wel weten. En dat geldt voor alles, het geldt ook voor het persoonlijke leven. God heeft Zijn plan al
bekend gemaakt. En dat betekent voor mij: bidden in de Geest. Bidden in de Geest is: ik bid met de kennis van
Gods Woord in het achterhoofd. En dan bid ik ook voor de juiste dingen en dan ontvang ik ook de juiste
zegeningen, dan voel ik de kracht. Ik voel, dat de inwendige mens versterkt wordt, dagelijks. Gebed is ook een
afspiegeling voor mezelf, ben ik wel goed bezig, ben ik niet goed bezig. Als u zorgt dat u de
verantwoordelijkheid draagt om in de Geest te bidden, dan kunt u alleen zelf uitmaken of u goed bezig bent of
niet. Ik kan het voor u niet uitmaken, ik kan verwijzen naar de Schriften. Ik ben geen dominee, die dingen gaat
veroordelen, wij verkondigen puur genade. Maar we verkondigen genade met de kracht van Zijn Woord, niet
genade tot wetteloosheid, maar genade voor genade. Want de genade van de Bijbel spreekt niet over
wetteloosheid en over deze genade spreken wij.
In Efeze 6:18 zegt hij: met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve
wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
Vers 19: en voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om
de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken. Mensen, als ik niet in de Geest bid, had ik hier
vanmorgen niet kunnen staan. Wat betekent dat? Ik sta hier een bepaalde boodschap te verkondigen met
bepaalde tegenstrijdige elementen. Ik kan de kracht, de over¬tuiging en ook de vrijmoedigheid niet opbrengen,
als ik niet overtuigd ben van Gods Woord. Dat geldt voor iedereen. Als u met iemand over het blijde evangelie
wilt praten. Hoe kan ik met hem over het evangelie praten als ik zelf niet overtuigd ben. Ik kan blijven bidden:
Heer geef mij de vrijmoedigheid. Maar die vrijmoedigheid komt niet zo uit de lucht vallen. Die vrijmoedigheid is
een resultaat van de versterking van de inwendige mens. De inwendige mens wordt versterkt als u de Bijbel
bestudeert. En dat gaat ook uw eigen leven bepalen. Wij zijn allemaal druk, maar als we de tijd nemen om
Gods Woord te bestuderen, dan zal dat ons leven bepalen. We hebben veel boeken, die we kunnen
bestuderen en dat is ook belangrijk. Maar wees voorzichtig wanneer uw geloof afhangt van de boeken.
Het gaat om Gods Woord. Petrus zegt ook: alles is als gras, alleen Gods Woord blijft eeuwig. Ook als u
straks naar huis gaat zult u merken dat u de woorden van de spreker heel gauw vergeet. Sommigen van u zie
ik de Schriftplaatsen noteren en dat is belangrijk, want de Schrift blijft voor eeuwig en zorgt voor versterking
van de inwendige mens. Wat de broeder zei blijft niet, maar de Schriftplaatsen, die hij aanhaalde, gaat naar
binnen en zorgt voor de versterking. Ik hoop, dat u begrijpt, dat de Bijbel de leidraad is voor onze activiteiten.
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Momenteel hoor je de kreet : terug naar het Woord. Voor veel mensen is de Bijbel synoniem voor wetticisme,
ouderwets ed. Terwijl je in andere landen mensen ziet, die blij zijn met het Woord. Als we gaan evangeliseren,
en we vertellen over de Bijbel, dan kunnen de mensen de Bijbel zien als een kreet om terug naar de kerk te
gaan. Terwijl de Bijbel de kreet geeft: terug naar God, terug naar Zijn Zoon, naar de blijde boodschap, terug
naar een lijn in het leven en licht. Terug naar het Woord betekent niet terug naar een religieus leven.
Romeinen 7:6: Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke
wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. En
dat slaat terug op Romeinen 6. Heeft u Romeinen 6 beleeft? Het gaat ook terug naar het punt van de doop.
Iemand zei tegen ons: Moet je van de doop zo'n punt maken? Jullie maken een punt van iets, wat helemaal
niet belangrijk is. Het is niet waar, de doop is een ernstige zaak. Romeinen 6 is de sleutel voor uw geestelijke
leven. Als u de sleutel van de kluis niet hebt, hebt u de schat niet.
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden
opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5
Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook
zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;
Romeinen 6:3,4,5 leert ons, dat hetgeen gebeurde aan het kruis werkelijkheid is en dat u dat hoort te geloven.
Als u dat gelooft, dan zult u kracht in uw leven ervaren. En die kracht kan niet uit de wet komen, want de wet
had ook geen taak om kracht te geven. De wet doet zonde kennen. Dat was de taak van de wet. De wet en de
geboden houdt u vast aan regels. Het is ook de drang om het steeds beter te doen, om aan de kwalificaties te
voldoen. U vraagt zich steeds af: heb ik het goed gedaan? Voldoe ik aan de eisen van God?
Op een gegeven moment heeft God Iemand gestuurd, Die stierf voor de wet, Die nam de wet met zich mee
en hij gaf ons de Geest. Alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat
wordt hiermee bedoeld? Wat is de oudheid der letter of de wet? Vaak horen wij hier in Nederland: dat zijn de
tien geboden. Maar als u praat over God dienen naar de wet, praat u over iemand die gehoorzaam is aan de
613 geboden.
Komt hij iets tekort, dat kan, dan loopt hij naar de tempel, gaat hij dieren offeren en gaat weer verder. Nu
praten wij over iemand, die stelt zich open om God te dienen in de nieuwheid des geestes. Mensen denken
vaak: Geest is lucht, fantasie, emoties, het is onduidelijk. Maar het is niet onduidelijk. De Geest is een persoon.
Onze relatie in deze tijd is met God de Geest. De Geest maakt zijn wil bekend door het Woord, via de apostel
Paulus. Als wij in de genade fouten hebben gemaakt, al voordat wij de tijd hebben genomen dit te belijden,
was Hij almachtig om ons te vergeven. Maar het is wel zo, dat Hij verlangt om dit van ons te horen.
Dus het belijden van zonden is niet zozeer om vergeving van zonden te krijgen, maar Hij wil het graag van u
horen, want wij leven in een andere tijd. Ik hoop dat wij dit vandaag gezien hebben, dat als wij praten over het
bidden in de Geest, dan praten wij over de techniek. Wat helpt het mij als ik gereedschap heb en ik gebruik het
niet. Zo'n christen wil ik niet zijn. Ik heb gekozen voor de Here Jezus Christus, omdat wat hij zei, werkt in mijn
leven. En die harmonie wil ik constant beleven, niet alleen kennis ontvangen over het gebed, maar ik wil het
ook weten, ik heb het gebed dagelijks nodig. Ik ben niet zo sterk van mezelf, ik ben niet zo goed in gebed, ik
heb de Geest nodig. Dat hebt u ook nodig, vooral als u praat met mensen, die de Heer nog niet aangenomen
hebben

Dankbaarheid
Vandaag spreken we in onze serie over het gebed, over dankbaarheid. In de kerk spreekt men over ellende,
verlossing en dankbaarheid. De echte dankbaarheid komt inderdaad na de verlossing.
Rom. 8:14: Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen God.
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Veel mensen zeggen:"Ik ben zo blij om een kind van God te zijn". Natuurlijk bent u een kind van God op het
moment dat u de Heere Jezus Christus aangenomen heeft als uw persoonlijk Verlosser. Maar deze tekst
spreekt niet over kindschap voor behoudenis, maar over zoonschap. En het zoonschap is alleen voor mensen,
die geleid worden door Gods Geest. God heeft veel kinderen op deze aarde en als ze door de Geest geleid
worde, beamen ze hun positie.Toen u een kind van God geworden bent, bent u een medeerfgenaam
geworden, zie de Efezebrief.
Hij heeft u gelijk in een positie geplaatst, niet als een baby, maar als een volwassen kind van God, ook wel
zoonschap genoemd. Want het zoonschap, het waarmaken van die positie geldt alleen voor de mensen, die
door Gods Geest geleid worden. Het begint eigenlijk bij Rom. 8:11: En indien de Geest desgenen, Die Jezus
uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw
sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.
U bent een kind van God, u heeft Gods Geest gekregen. Wat doet u met Gods Geest in uw dagelijks leven?
Soms zeggen mensen:"Ik wordt geleid door Gods Geest, ik laat de wind van emoties mij leiden". Ik sla de
Bijbel willekeurig open en zeg:"Dit is Gods boodschap voor mij vandaag". Dit noemt men dan geleid worden
door Gods Geest. Geleid worden door Gods Geest is: de Bijbel. De Bijbel is Gods Woord, Gods Geest werkt
via de Bijbel. De gelovige, die zegt, dat hij geleid wordt door Gods Geest, is een gelovige die zijn leven laat
leiden door de instructies van de Bijbel.
Als de Bijbel zegt: gij zult niet stelen, dat vindt hij ook in de bedeling van genade, dan weet hij: ik laat de Bijbel
mijn leven leiden. En dat brengt u naar de positie, dat u niet meer een baby bent in het geloof. Petrus
zegt:"Verlang naar de melk, zodat u kunt groeien". Op het moment, dat u verlangt naar de melk en de melk
groeit in u, brengt het u in de posi¬tie van het zoonschap van God. Een positie eigenlijk, die wij van te voren al
hebben gekregen, maar nu hebben wij het punt, dat wij willen groeien in die positie.
Gal.5:18 zegt: maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Er zijn mensen
die zeggen: vandaag werd ik niet door Gods Geest geleid en dus ben ik weer onder de wet, ik ben weer onder
de zonde, ik ben verloren. Paulus spreekt over 5 soorten wetten. De wet waarover hij hier spreekt, als we naar
de inhoud kijken, is de wet van de zonde. Iemand, die zich laat leiden door Gods Geest, is niet onder de wet
van de zonde. Maar de wet van de zonde is de dood. En hier hebben wij mensen, die gebruiken de kracht van
de opstanding en die zondigen en die gaan niet dood. En dat is de kracht van de gelovige. Wij zeggen vaak: ik
heb vrijheid in Christus. Men zegt dan: ja, ja, maar je mag toch niet alles doen? Wij hebben vrijheid in Christus,
wij hoeven niet te zondigen. Een ongelovige kan niet anders dan zondigen. Wij hebben gereedschap
gekregen, wij laten ons leiden door Gods Geest, zodat we de zonde niet hoeven te dienen. We zijn
overwinnaar geworden over de zonde. Dus u begrijpt, de man of de vrouw,die zich laat lijden door Gods
Woord, hun dankbaarheid krijgt inhoud. We kunnen natuurlijk voor alles danken, voor alles wat van de Heere
hebben gekregen. Maar we verlangen naar een stuk inhoud voor onze dankbaarheid en dat willen wij vandaag
gaan zien.
Ik wil u een aantal dingen laten zien, die duidelijk tonen, dat dankbaarheid een resultaat is van het begrijpen. Ik
wil de Heere danken voor mijn verlossing, Hem danken, dat ik een kind van God ben, want ik begrijp, hoe het
zover gekomen is, dat Hij naar deze aarde kwam en mij verlost heeft. En als u dat begrijpt, dan komt daar een
bepaalde overtuiging.
Zoals u weet spreek ik regelmatig met Tom uit Amerika. Hij vertelde mij, dat er in Amerika ongeveer 35
aktieve Bijbelvertalingen in omloop zijn. En het is een trent, dat de voorganger vanaf de preekstoel tijdens de
preek zegt:" Wat hier staat, had anders vertaald moeten worden".
Kan ik mijn Bijbel dan nog vertrouwen? Als de predikant de macht heeft om de Bijbel konstant te veranderen,
wanneer stopt dat dan? Wij geloven, dat de Bijbel, die wij hebben,waar is. Wij geloven, dat de Statenvertaling
Gods Woord is. Wij geloven ook, dat in de Statenvertaling geen fouten zitten. Het is belangrijk een goede
vertaling te hebben. Bijvoorbeeld: in de Statenvertaling lezen wij over de bedeling van genade.
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De NBG-vertaling spreekt over de bediening van genade. Wij zijn dankbaar, dat wij zo'n goede vertaling
hebben.
Rom.1:8: Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd
wordt in de gehele wereld.
Het feit, dat de gehoorzaamheid van een groep mensen bekend werd, is een oorzaak om te danken.. Als u de
reden begrijpt, waarom Paulus ging danken,dan krijgt u ook de overtuiging. En de eerste dankbaarheid was,,
dat het Woord overal verkondigd werd. Het is niet de bedoeling het evangelie alleen maar te consumeren, wij
willen geloof hebben, dat haar fundament in de Bijbel heeft, zodat het door de week uitstraalt naar de mensen
om ons heen.
In Romeinen 7:25 staat nog een reden voor dankbaarheid: Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere.
Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Een moeilijke tekst, maar u moet hoofdstuk 7 in z'n geheel lezen. Ik wil één ding zeggen: Paulus gaat de
Heere danken, omdat hij heeft begrepen, dat er eigenlijk twee naturen zijn, er is de oude mens en er is de
nieuwe mens. God maakt scheiding tussen de oude mens, die aan het kruis gekruisigd is en de nieuwe mens,
die tot leven geroepen is, door de kruisiging van de Heere Jezus Christus. In het dagelijks leven hebben wij
problemen met zonde, met eigen verlangens.
En vaak zeggen wij: ja, maar je moet de Heere danken, je hebt een huis, een vrouw, kinderen, werk. Het gaat
toch goed,dank de Heere daarvoor. Het is goed bedoeld, maar het komt nog sterker over, als u dankt voor het
feit, dat u begrijpt dat God in uw innerlijk werkt. Ja, ik heb problemen, aan één kant komt het eigen ik naar
boven en dan dank ik de Heere, dat Hij dit probleem opgelost heeft. Hij heeft in Zijn Woord een oplossing
gegeven voor mijn probleem. Dus op het moment, dat de oude mens mij trekt en ik kan dit overwinnen met de
Heilige Geest, heeft de Heere de oplossing aan mij gegeven en daar ben ik dankbaar voor. Niet de
dankbaarheid in de lucht zal mij hel¬pen, maar de specifieke dankbaarheid voor wat Hij heeft gedaan, zal mij
helpoen, dat geeft mij innerlijke kracht. Deze dankbaarheid heeft te maken met het feit, dat ik begrijp, wat de
Bijbel zegt.Begrip van Gods Woord, brengt een vrijheid in uw leven, Gods Geest gaat werken in uw leven.
1 Kor.1:14: Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;
Hij zegt hier iets bijzonders. Hij zegt eigenlijk in een beetje grof taal: ik dank God, dat ik mijn handen niet vuil
gemaakt heb. Ik dank God, ik heb twee mensen gedoopt, maar voor de rest deed ik niet mee. Waarvoor dankt
hij God eigenlijk? Het hele Christendom is blij, dat zij mensen dopen en hij dankt God, dat hij mensen niet
gedoopt heeft.
als u de link tussen doop en evangelie begrijpt, dan gaat u ook danken. In het koninkrijksevangelie ging de
doop samen met vergeving, de doop voor vergeving van zonden. Tijdens het koninkrijksevangelie was u niet in
staat om vergeving zonder doop te verkondigen., daar had u voor gestenigd kunnen worden.
Volgens de wet van Mozes kan iemand die iets anders verkondigd gestenigd worden. Dan gaan we naar de
brieven van Paulus en dan lezen wij duidelijk, dat het genade is, maar wij moeten erbij zeggen, zonder doop.
Anders krijgt u de verwarring. Wat gebeurt er wanneer wij vandaag wel dopen? Nou, iemand wordt nat of zijn
hart wordt misschien blij, dat kan ook, dat is iets persoonlijks. Elk religieus werk geeft een stuk blijdschap in het
hart. Maar wat gebeurt er volgens de Schrift? Kijk maar in vers 17: Want Christus heeft mij niet gezonden,
om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis
van Christus niet verijdeld worde.
In de NBG-vertaling staat in plaats van "verijdeld worde": een holle klank. Kol. 2 laat u duidelijk de volheid van
het kruis zien. In Hem gedoopt, vergeven. Als iets vol is en je klopt erop, dan hoor je niets. Is iets leeg en je
klopt erop, dan hoor je een holle klank. In Kol.2 staat: In Hem besneden, je zonden zijn vergeven, onze oude
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natuur is gedood. En dan zegt u: ik ben een Jood, ik geloof in de Heere Jezus Christus, ik ben besneden, ik
vraag nog vergeving en ik laat mij dopen. Alle drie dingen heeft de Heere Jezus al gedaan. Dan maakt u het
kruis tot een holle klank, het is er wel, maar het is leeg. Voor u betekent het niets. Mensen die de wet
verkondigen, zijn van de genade vervallen. Ze zijn niet verloren gegaan, ze blijven een kind van God. Maar als
u thuis een auto hebt, u betaalt wegenbelasting, maar u rijdt constant op de fiets, wat hebt u dan aan de auto?
Begrijpt u de dankbaarheid? Het is niet onze dankbaarheid., omdat wij dat theologisch begrijpen en geloven,
zodat mensen kunnen zeggen, ja, de genadebijbelgemeente gelooft dit zo.
Het is de dankbaarheid van de apostel Paulus en wij danken met hem. Dus wij hoeven de mensen niet te
dopen.
Wanneer komt die dankbaarheid? Het is fout te denken, dat die komt omdat u een theologisch standpunt
volgt. Als u zegt: ik geloof precies wat die mensen zeggen. Het is overtuiging wanneer u vanuit Gods Woord,
voor uzelf zegt: ik ben dankbaar. Ik ben niet dankbaar omdat die broeder dat zegt, of die organisatie, ik ben
dankbaar omdat ik het zie. En als ik die dankbaarheid heb, dan zeg ik dat doe ik wel en dat doe ik niet. Maar
de dankbaarheid moet uw eigen dankbaarheid zijn. U kunt naar een gemeente of kerk gaan en jaren luisteren
naar deze boodschap en er toch niets mee doen. U hebt de overtuiging niet. De overtuiging voor dankbaarheid
komt pas als u zelf het Woord bestudeert. Dat moet u doen in uw dagelijks leven, dan komt de overtuiging.
Bestudeer het Woord, laat Gods Geest rijkelijk in u wonen.
In 1 Kor.1:4 staat: Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in
Christus Jezus.
Als u de brief aan de Korinthiërs kent en u leest bijvoorbeeld in 1 Kor.5:1: Men hoort ganselijk, dat er
hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er
een zijns vaders huisvrouw heeft.
En dan leest u: Ik dank God, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus. Ik hoop dat u begrijpt
dat de genade van God zo sterk is, de kracht van vergeving zo sterk is, dat niemand, op geen enkel moment
nu kan zeggen: die zonde kan niet vergeven worden. En met deze boodschap komt hij naar de korinthiërs. U
kunt die dankbaarheid pas opbrengen als u de genade begrijpt. Want als u nog steeds geloofd, dat u uw
kindschap kunt verliezen, dat u uw behoudenis kunt verliezen, dan is uw dankbaarheid niet zo sterk.
Dankbaarheid komt op het moment dat u begrijpt, hoe de genade werkt. En de genade is ruimschoots. We
kennen misschien allemaal
1 Kor.3:14: Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft,, die zal loon ontvangen. Zo iemands
werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door
vuur.
Als u het concept van genade kent, hoe genade werkt, dan komt de dankbaarheid. Maar als u over de genade
denkt als iets algemeens, dan is er geen plaats voor de vervulling van dankbaarheid. Ik hoop dat wij mogen
begrijpen, dat wanneer wij over gebed spreken, de inhoud, de vervulling heel belangrijk is. DE overtuiging is
belangrijk, want ik begrijp en daarom geloof ik.
2 Kor. 4:13: Dewijl wij nu denzelven Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook daarom spreken wij ook.
Wij kennen het lied: ik heb geloofd en daarom zing ik. Maar het is: ik heb geloofd en daarom spreek ik.
Wanneer spreekt u? Pas als u de overtuiging hebt. Stel u wilt een andere auto kopen. U vraagt de verkoper:"
Is die auto goed?" En de verkoper zegt:" Ik weet het niet, zelf zou ik hem niet kopen, maar als u hem wilt
kopen, moet u het zelf weten." Als de verkoper zonder overtuiging spreekt, wat is dan de waarde van zijn
boodschap?
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Er is verschil tussen een evangelist en een herder. Wij komen hier niet bij elkaar om ons door één persoon te
laten vertellen over de overtuiging en u zit, luistert en gaat weer naar huis. We komen hier om elkaar te
versterken via preken, Bij¬belstudie of andere dingen, zodat we allemaal naar dezelfde overtuiging komen. Als
u naar huis gaat en zegt:"wat een wonderbare spreken hadden wij vanmorgen." Daar heeft u niets aan. Want
hij heeft misschien de overtuiging voor zichzelf, maar waar is uw overtuiging? Waar is uw kracht van
dankbaarheid? Die kan ik u niet geven. Ik kan wel Schriftgedeelten geven en die zullen in uw leven wonderen
doen, als u bereid bent u te laten leiden door Gods Geest. We praten over behoudenis, over kindschap. Wij
geloven nl. dat wij alleen door de naam van de Heere Jezus Christus, door Zijn Persoon, Zijn werk aan het
kruis, behouden kunnen worden.
Door Zijn kruisiging en opstanding. De kern van de dankbaarheid is het feit, dat die persoon volledig het werk
aan het kruis vertrouwt. Sommige kerken geloven, dat een persoon behouden is op het moment van de doop;
zonder waterdoop is hij verloren. Wat je krijgt is dan, wanneer iemand zijn hart aan de Heer gegeven heeft, er
meteen water gezocht moet worden om die persoon te dopen. Dan vragen we onszelf:"Waar is dan het
geloof?" Want wij weten, dat behoudenis alleen is: geloof, dat werd geplaatst in het kruis, niet in water, niet in
de wet, niet in de kerk. Daarom is het zo belangrijk om constant te benadrukken, dat geloof vertrouwen is,
volledig overgeven aan het feit, dat Christus stierf voor onze zonden. En u zegt:" Ik vertrouw het, ik vetrouw
niet de wet, de doop, de kerk, de dominee, ik vertrouw alleen dat. Als u dit kunt beamen, dan zeggen we:" Hij
heeft een getuigenis afgelegd".
Col. 1:12,13: Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der
heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het
Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde.
Wanneer is deze dankbaarheid in uw leven gekomen? Niet voordat u begrepen hebt, wat behoudenis is. Het
werkt geestelijk, niet emotioneel. Toen ik tot geloof gekomen ben, voelde ik mij, alsof ik in de hemel woonde.
Dat heeft ook met je achtergrond te maken. Ik sliep nooit goed. Veel Israëliërs zijn altijd in beweging door de
oorlog, de politiek ed. en dat speelt een rol in het dagelijks leven. Op het moment dat ik tot geloof kwam,
ervaarde ik dat ook emotioneel, er kwam rust, ik kon rustig slapen. Ik ging de behoudenis ervaren. Maar dat
verkondigen wij niet, wij zeggen niet dat het een must is. Mensen met een christelijke achtergrond zeggen
vaak:" Ik heb niks ervaren".
We maken ons soms zorgen over onze kinderen, die constant met deze boodschap geconfronteerd worden.
Zullen zij later ook zo enthousiast zijn als wij? En waar komt het enthousiasme vandaan? Die komt als u zelf
het Woord gaat bestuderen. Gods
Geest gaat in u werken. Oude mensen hebben soms problemen met hun bloedcirculatie. Wat moeten zij dan
doen? Een beetje in beweging komen. Zo is het ook met ons. Op het moment, dat u de Bijbel gaat lezen, gaan
de waarheden bewegen en dat brengt overtuiging. Ik ben niet zo'n sterke evangelist, ik ben niet zoals broeder
Johannes. Sommige mensen hebben een brandend hart voor de verlorenen. Ik heb het niet. Ik leer de
mensen, die geloven, hoe ze geworteld moeten zijn in het Woord. Maar hoe krijgt u dit verlangen? Op het
moment dat u de Bijbel leest en u ziet de essentie om behoudenis te verkondigen.
Dat is ook de plaats van de gemeente, wat de één niet heeft, heeft de ander en dat werkt samen. Ik kan u nog
een aantal teksten geven, maar u kunt ook zelf al de teksten die over dankbaarheid gaan, opzoeken in de
concordantie. Als u die teksten sorteert en erachter zet: dankbaarheid, omdat ze dat en dat begrepen hebben,
dan begrijpt u het hele concept. Bij veerbeeld
1 Thess. 2:13: Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van
God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar((glijk het
waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.
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Dat is de kracht. Er is hier geen plaats voor tweedehands handel. U kunt niet zeggen:" Het Woord van God
ging eerst naar die broeder en ik gebruik zijn wijsheid. Nee, deze broeder is een instrument om aan u Gods
Woord te vertellen. Maar er is geen tweedehands handel in kennis, Wat God jou geeft kun je in feite niet delen.
De blijdschap, die Hij u geeft is voor u, het is niet te delen.
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