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Mijn huis moet een huis van gebed zijn 
Van rovershol naar gebedshuis (Matteüs 21:13) 

 
 
Om te lezen 
Matteüs 21:1-17 
Jesaja 56:1-8 
 
Om te delen 
1. Welke rol speelt gebed in jouw 
leven? 
2. Verlang je naar groei in gebed? 
Hoe geef je daar vorm en inhoud 
aan? 
3. Wat betekent het voor jou dat 
we als gemeente ‘huis van gebed’ 
willen zijn? 
4. Welke rol speelt Jezus in je 
gebedsleven? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 

‘Ik wil dat dit een huis van gebed is.’ Die woorden klonken op 
woensdag 30 mei toen ik de vraag stelde: ‘God, wat wilt u 
met de Plantagekerk?’ Als gemeente willen we dit: samen 
volledig toe groeien naar Christus die alles is in allen 
(Efe. 4:15 en Kol. 2:11). Is bidden misschien de belangrijkste 
manier om naar Jezus toe te groeien en om te leren leven in 
zijn koninkrijk? Welke rol speelt bidden in onze gemeente, in 
onze levens? Wat is bidden eigenlijk? Die vragen zullen dit 
seizoen een belangrijke rol gaan spelen in ons 
gemeenteleven. 
 
Tempel van God 
Jezus is net Jeruzalem binnen gegaan, nederig en 
zachtmoedig, op een ezel (21:1-5). Hij is toegejuicht: 
‘Hosanna’ (21:6-9)! In Jeruzalem wordt de vraag gesteld: 
‘Wie is die man?’ (21:10-11). En dan veegt die man - Jezus 
is zijn naam - de tempel schoon (21:12). Wat is hij er door 
geraakt dat het huis van zijn Vader een rovershol is 
geworden (21:13). Dat is heftige taal: rovershol. De 
voorhof van de heidenen is een centrum van handel 
geworden: niet God wordt er aanbeden, maar mammon 
wordt er gediend (Mat. 6:24). De ruimte voor blinden en 
lammen was ingenomen door verkopers en 
geldwisselaars. Jezus geeft de tempel door deze daad een 
nieuw heiligheid. En waar ruimte komt voor gebed, komt 
ook ruimte voor genezing (21:14)! Gebed maakt van de 
plek waar je bent een heilige plaats, een plek van genezing. 
Hier wordt waar wat Jezus zei: ‘Een dief komt alleen om te 
roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen 
om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10). 

Huis van gebed voor alle volken 
Jezus citeert - zelf ook profeet - de profeet Jesaja: ‘Want 
mijn huis zal huis van gebed genoemd worden, voor alle 
volken’ (Jes. 56:7). Deze woorden zijn ook te vinden op een 
steen in de muur van de synagoge aan de Zwolse Samuel 
Hirschstraat, op 250 meter van de Plantagekerk. Het ‘voor 
alle volken’ is in Matteüs weggelaten. Maar wat is juist dat 
belangrijk: bidden is een missionaire kans en niet een 
intern gerichte bezigheid. De ‘volken’ zijn op zoek naar 
gebed! Mensen zeggen vaak ‘er moet toch meer zijn’. 
Bidden is de weg waarlangs je dat ‘meer’ ontdekt en ermee 
in contact komt. 
 
Huis van gebed 
Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap van de 
Plantagekerk een huis van gebed zijn en worden? 
1. Zie erediensten als gebedsmomenten: zingen is dubbel 
bidden; bidden is je richten op God, opengaan naar Gods 
dimensie; we aanbidden in Geest en waarheid want God 
zoekt aanbidders (Joh. 4:23-24). Let op de liturgieborden! 
2. Zoek meer gezamenlijke gebedsmomenten: in de 
miniwijken; in gebedsgroepen; op de wekelijkse huis van 
gebed-avond (woensdag 20.00 uur). Een opwekking begint 
altijd met gebed. 
3. Wees persoonlijk een huis van gebed. De Jeruzalemse 
tempel is er niet meer. Wij zijn nu zelf: tempels van de 
heilige Geest ‘tiny house of prayer’). Ontdek het innerlijke 
heiligdom dat binnenin je is, de plek waar God woont. 
4. Durf een leerling te zijn, een beginneling: ‘Heer, leer ons 
bidden!’ (Luc. 11:1) 
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