
Pad 11. Gebed En Voorbede
Heb. 11:6: "maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken."

D.T.P. periode 3 DAG 58

MAANDAG: EEN PUNT VAN OMMEKEER IN GEBED
Lezen: Hand. 4:13-31 (vs. 24-31: Laat je ook in gezamenlijk gebed

      leiden door de Heilige Geest)

De meeste voorbeelden van gezamenlijk gebed in de geschiedenis
van Israël en de eerste kerk waren het gevolg van crises. Het vurige
gebed zoals beschreven staat in Hand. 4 was zo'n moment. De
discipelen waren gewaarschuwd om niet langer Jezus te
verkondigen. Ze hadden daarom frisse moed nodig om Gods woord
te verkondigen en vernieuwd geloof om te geloven dat God wonderen zou gaan
doen. God slaat zulke gebeden niet af. Hij kent onze zwakke menselijke natuur
heel erg goed en Hij reageert graag op ons uitroepen naar Hem om hulp. De
gave van de Heilige Geest stelde de discipelen (en ons) in staat om niet bezig te
blijven met de op ons zelf gerichte "help mij" gebeden, maar om te groeien naar
het opwindende rijk van Geest-geleid gezamenlijk gebed. Eeuwenlang was
gericht gebed voor afzonderlijke landen en wereldwijde evangelisatie zeldzaam in
de kerken in de wereld. Maar de negentiger jaren brachten een explosie van
interkerkelijke gebedsorganisaties. Tegelijk met de toename van zulke gebeden
is ook het aantal mensen toegenomen die Het Goede Nieuws van Jezus Christus
hebben ontvangen. 

Neem de kaart van de wereld voor je en vraag aan God om je gebeden te leiden.
De tijd die je neemt in gebed die is het dubbel en dwars waard en je wordt er
zelf ook door gezegend. Neem eerst een paar minuten stilte om naar God te
luisteren en begin dan met bidden. Veel mensen bidden gemakkelijker als ze op
hun knieën gaan. Probeer het eens.

Naslag: Richt. 3:15; Psalm 107:6


