Les 46
Verhoorde gebeden.
De Oud Testamentische basis van het gebed was: Een beroep doen op het karakter van God
zoals Hij zich openbaarde in Zijn bemoeienissen met Zijn volk. Zoals wij dit zien in:
Ps. 17:7

“Maak uw gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen die voor
tegenstanders schuilen bij uw rechterhand”.

Ps. 18:2-3

“Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots,
mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn
schild, hoorn mijns heils, mijn burcht”.

Ps. 18:30

“Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over
een muur”.

Zie verder: Psalm 31:3; Psalm 51:1.
Verwantschap is de basis van het gebed in het Nieuwe Testament:
Lukas 11:2

“Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome.”

1. De volgorde.
1e. Aan de Vader.
Joh. 15:16

“Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt
heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles
geve, wat gij Hem bidt in mijn naam”.

Joh. 16:23

“En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als
gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam”.

Luk. 11:2

“Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome”.

2e. Dóór (in de Naam van) Christus.
Joh. 14:13-14 “en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen”.

Joh 16:23-24 “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als
gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24 Tot nog toe hebt
gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw
blijdschap vervuld zij”
3e. In de heilige Geest.

Efeze 6:18

“En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en
smeking voor alle heiligen”.

2e. De voorwaarde tot verhoorde gebeden.
Mark. 11:25

“En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht
hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve”.

Matth. 21:22

“En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen”.

Jak. 5: 16

“Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij
genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel,
doordat er kracht aan verleend wordt”.

1 Petr. 3:12

“want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot
hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het
kwade doen”.

Fil. 4:6

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door
gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”.

3e. Het Nieuw Testamentische gebed is een vragen van het kind aan zijn vader.
Luk 11:2

“Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde
geheiligd; uw Koninkrijk kome”.

Luk. 15:8

“Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik
heb gezondigd tegen de hemel en voor u”.

Efeze 1:16-17

“niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van
onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest
van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen”.

Efeze 3:14-21

“buig ik mijn knieën tot de vader”

1 Thess 3: 9-13

“Hij, onze God en Vader, en onze Here Jezus, bane ons de weg tot u”.

2 Thess 2:16-17

“En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft
liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade
verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en
woord.

4e. Het gebedsleven.
1 Thess. 5:17

“ bidt zonder ophouden”.

Efeze 6:18

“En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en
smeking voor alle heiligen”.

Fil. 4:6

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door
gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”.

1 Tim 2:1

“Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en
dankzeggingen te doen voor alle mensen”.

Hand. 1:14

“Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige
vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders”.

Rom. 12:12

“Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het
gebed”.

Rom. 15:13

“De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw
geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen
Geestes”.

Kol. 4:12

“Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van
Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt
staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil”.

Kol 4:2

“Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt”.

2 Tim. 1:3

“Ik breng dank aan God, die ik, evenals mijn voorouders, met een rein
geweten dien, dat ik u onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden,
nacht en dag”.

1 Tim. 2:1-2

“Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en
dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle
hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle
godsvrucht en waardigheid’.

