PREEKKRACHT Zondag 4 november 2018

Durf te dromen!

Bidden met Jezus (1): koninkrijksgerichtheid (Matteüs 6:10)
In de maand van #durftebidden willen we ontdekken welke
rol het beroemdste gebed kan spelen in ons gebedsleven.
Wat leren we van het gebed van Jezus? Hoe kunnen we dit
gebed dagelijks gebruiken op een manier die past bij Jezus’
bedoeling?
Midden van de Bergrede
Jezus geeft het Onze Vader in het Matteüs-evangelie in het
midden van het midden van de Bergrede! Dit is de kern
van alles! Als je mee wilt doen in de beweging van Jezus
(de hemel op aarde, Gods nieuwe wereld hier en nu), bid
dan! Wat de Tien Geboden waren voor de tijd van het Oude
Testament is het Onze Vader voor de nieuwtestamentische
gemeente. Jezus reikt dit gebed aan als hij een praktische
uitwerking geeft van de uitnodiging om in je binnenkamer
te gaan (6:6). Wil je dat deze wereld een betere wereld
wordt? Trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot
je Vader! Niet de grote acties naar buiten toe, maar de
stilte van binnen - daar begint alles. Als je ziet hoe
zorgvuldig de Bergrede is opgebouwd, en speciaal ook
6:1-18, dan ontdek je: 1) de uitnodiging om in de
binnenkamer te gaan (je hart, je innerlijk heiligdom) staat
absoluut centraal. 2) Jezus geeft juist daarover extra uitleg:
hoe belangrijk is dit! 3) De middelste beden van de twee
keer drie beden vormen de kern: laat uw koninkrijk komen
en vergeef ons onze schulden.
Dromen van Gods nieuwe wereld
Jezus geeft ons geen standaard gebedstekst om steeds te
herhalen. Hij maakt ons vertrouwd met zijn eigen
gebedsleven. Hij laat zien welke houdingen er gecultiveerd
moet worden als we bidden: koninkrijksgerichtheid en

vergevingsgezindheid. De Bergrede is Jezus die zegt: I have
a dream! Jezus ziet een nieuwe wereld voor zich, vol
gerechtigheid, vrede, liefde, vreugde, nederigheid,
afhankelijkheid, licht, kwetsbaarheid, oprechtheid,
zuiverheid.. We moeten eerlijk belijden dat we daar vaak
ver vandaan zijn. Juist dáárom is bidden in de binnenkamer
zo belangrijk! Want deze nieuwe wereld moet ons echt
gegeven worden vanuit de hemel: het is Gods werk in ons
en door ons heen, in de kracht van de Geest.
Laat uw koninkrijk komen
Bidden om de komst van Gods koninkrijk helpt ons om niet
langer gericht te zijn op onszelf. Jezus leert ons in dit gebed
ons egocentrisme te overwinnen, ons onechte zelf los te
laten en te ontdekken dat we zelf een nachtmerrie van ons
leven maken. Dróóm, zegt hij, dróóm al biddend van een
nieuwe wereld, en laat de Geest van die nieuwe wereld
(Romeinen 14:17 - ‘gerechtigheid, vrede en vreugde door
de heilige Geest’) je hart en leven vervullen.
Bidden: begin waar Jezus begint
We bidden het Onze Vader vaak in omgekeerde volgorde.
Dan beginnen we bij de laatste beden: onze moeiten en
aanvechtingen, onze zonden en onze dagelijkse behoeften
staan dan vooraan. Daar is zeker plaats voor in ons bidden.
Maar het begint - als we tenminste echt met Jezus willen
bidden - bij de (onze) Vader en bij het (zijn) Koninkrijk!
Laat uw koninkrijk komen. Laat uw liefde stromen! Laat uw
genade schitteren! Laat uw glorie zien! Laat uw trouw
blinken! Laat uw licht schijnen! Laat uw kracht
overwinnen! Laat uw Geest waaien! Laat uw vrede ons
vervullen! Laat uw zegen op ons dalen!

Om te lezen
Jesaja 55
Matteüs 5-7
Romeinen 14:17
Om te delen
1. Hoe geef jij inhoud aan de
Daniel Challenge: #durftebidden?
2. Welke rol speelt het Onze
Vader in jouw gebedsleven?
3. Hoe kun jij groeien in
koninkrijksgerichtheid?
4. Hoe helpt de heilige Geest je in
je gebedsleven?
5. Wat speelt een grotere rol in
jouw gebed: Gods koninkrijk of
jouw problemen?
6. Als jij droomt over Gods nieuwe
wereld, wat zie je dan voor je?
CURSUS ZIN IN BIDDEN
woensdagen 14, 21 en 28
november in de Plantagekerk,
20.00 -22.00 uur
Websites
www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl

