39. Strijd voeren door voorbede

Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus

A. Motivatie: de gelijkenis van de volhardende weduwe
die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft
ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de
Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het
recht. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8
Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de
Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’
Lucas 11:5-8 . 5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie
een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen
hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is
na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.”
7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik
kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij
al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij
wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en
hem alles geven wat hij nodig heeft.
Jesaja 59:1-2. 1 De arm van de HEER is niet te kort om te redden,
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren –
2 jullie wangedrag is het
dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven;
door jullie zonden houdt hij zich verborgen
en wil hij je niet meer horen.
Efeziërs 6:12. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Daniël 10:12-13. 12 Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want
vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in
deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben
ik gekomen. 13 Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij
eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de
voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond.
Jesaja 14:24,27. 24 De HEER van de hemelse machten heeft gezworen:
‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald,
het zal gebeuren zoals ik heb besloten.
Lucas 22:4242 ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij
weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’

Lucas 17:20-37. 20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het
koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van
het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet
zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’
22 Tegen de leerlingen zei hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar
jullie zullen die dag niet meemaken. 23 Dan zullen de mensen tegen
jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en
schenk er geen aandacht aan. 24 Want zoals de bliksem licht geeft
wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal
de Mensenzoon verschijnen. 25 Maar eerst moet hij veel lijden en
door deze generatie verworpen worden. 26 En zoals het eraantoe ging
in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: 27 ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed
kwam die iedereen verzwolg. 28 Of zoals het eraantoe ging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; 29 maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom,
regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. 30 Zo
zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. 31 Wie op die dag op het dak van zijn huis is moet niet naar
beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen, en wie op het land
is moet niet naar huis terug willen gaan. 32 Denk aan de vrouw van
Lot! 33 Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen,
maar wie het verliest zal het behouden. 34 Ik zeg jullie, die nacht
zullen er twee in één bed liggen: de een zal worden meegenomen, de
ander achtergelaten. 35 Van twee vrouwen die samen aan het malen
zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten.’
36 37 Ze vroegen hem: ‘Waar, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Waar een
lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.’
Lucas 18:1-8. 1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om
altijd te bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een
stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds
weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet
doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor
God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5 toch zal ik

B. Voor wie mag je bidden?
Matteüs 6:10. 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Lucas 6:28. 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht
behandelen.
1 Timoteüs 2:12:1 -2. 1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen
worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers,
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opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en
waardigheid.
1 Johannes 5:16. 16 Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet
begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar
bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake
is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die
wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet.
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C. Voor wat zou je kunnen bidden?
Matteüs 6:96:9 -10. 9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat
uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil
gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Deuteronomium 29:28. 28 Wat verborgen is, behoort de HEER,
onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen
dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze wet.
Lucas 22:42. 42 ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij
weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’
Romeinen 8:28. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor
wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het
goede.
Johannes 17:1517:15 -21. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt
nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen
niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan
door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de
wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd
zijn.
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in
mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Kolossenzen 1:91:9 -12. 9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u,
vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil
ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn
Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de
Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het
goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door
zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en
alles te verdragen.
12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om
te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.
Kolossenzen 4:24:2 -4. 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 3 En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om
het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit,
4 en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.
1 Timoteüs 2:12:1 -4. 1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen
worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers,
opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en
waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren
kennen.

C. Gebruik een gebedslijst om je voorbeden op te schrijven.
Efeziërs 3:203:20 -21. 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij
machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,

21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in
alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

D. Hoe kun je praktisch en effectief leren bidden?.
Jakobus 5:16b. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en
mist zijn uitwerking niet.
Handelingen 6:4,7. 4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en
aan de verkondiging van het woord van God.’
7 Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal
leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters
aanvaardde het geloof.
Lucas 11:1-13.
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had,
zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals
ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen:
‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:“Vader, laat uw naam geheiligd
worden
en laat uw koninkrijk komen.
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4 Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
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5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend
heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:
“Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een
reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En
veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De
deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan
niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al
niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel
opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem
alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal
je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder
jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis
een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’
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