Bidt zonder ophouden


Kernpunten uit de preek
·	Biddeloosheid is: niet willen bidden, niet kunnen bidden. Biddeloos dan ben je eigenlijk ook als je altijd onnadenkend of gehaast of slordig bidt. 
·	De diepste oorzaak van biddeloosheid is: onze zonde, ons los-zijn-van-God.
·	God geeft het gebed als geschenk aan zondige mensen. Het doel van het gebed is daarbij niet dat God verandert, maar dat ik verander.
·	Bidden is ten diepste: Gods aangezicht zoeken. Dat betekent dat je van jezelf wegkijkt naar God toe, dat je God aankijkt en om zo te zeggen oogcontact met Hem zoekt.
·	Vraag: kan dat wel, de hele dag aan God denken? Een wezenlijker vraag is: wil je dat wel, de hele dag aan God denken? En daarachter ligt nog weer de vraag: moet dat wel, de hele dag aan God denken?
·	Er is verschil tussen op gezette tijden bidden (een meer of minder lang gebed uitspreken) en de hele tijd bidden (zonder ophouden).
·	Paulus zegt tegen ons: Bidt zonder ophouden. Dat is een heel radicale opdracht die staat in een heel radicaal bijbelgedeelte over het christelijke leven (let op de woorden altijd, alles en allen in 1 Tes.5:14-28). In de verzen 16-18 leert Paulus ons een belangrijke drieslag voor het christelijke leven: blijdschap, gebed en dank. Dat zijn allemaal dingen die we van onszelf niet kunnen. Maar God wil het door zijn Geest geven aan hen die daarnaar verlangen.
·	Bidt zonder ophouden. Dat gebod van de Here wijst de weg naar een biddend leven. Want God is in Christus door zijn genade en Geest altijd bij ons.
·	Biddend leven. Hoe gaat dat in de praktijk? a) Bid de Here of Hij u een vurig verlangen wil geven om biddend te leven. b) Kies een kort Schriftwoord uit, één enkele zin, die u wilt gebruiken als een kort en vaak te bidden gebed. c) Bid dat korte gebed in gedachten één keer per uur.
·	Wie zich toevertrouwt aan de Geest van Jezus Christus, mag veel verwachting hebben van deze oefening in het bidden zonder ophouden. Het is de weg waarlangs God je steeds meer vernieuwt naar het beeld van zijn Zoon. Hem zij de eer in alle eeuwigheid!

Verwerking
·	Lees de volgende bijbelteksten waar ook gesproken wordt over het onophoudelijke, aanhoudende gebed: Luk. 18:1; Rom. 12:12; 1 Kor. 1:4; Efe. 6:18; Kol. 4:2; 1 Tes. 1,2-3 en 2:13.
·	Het boek Nehemia kent meerdere korte stille gebeden. Zoek ze op en laat ze op u inwerken: 2:4; 4:4-5; 6:9; 6:14; 13:14, 22, 29, 31.
·	Voorbeelden van (Schrift)teksten die kunnen dienen als kort stil gebed om elk uur een keer te bidden: ‘Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting’; ‘Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij’; ‘Niets kan mij scheiden van uw liefde, welke is in Jezus Christus, onze Here’; ‘Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden’; ‘Leer mij, Here, een spiegel van uw liefde zijn’.
·	Kies één van deze korte gebeden uit en neem u voor u om de komende tijd aan de hand van dit gebed te oefenen in het bidden zonder ophouden (u kunt ook wekelijks een nieuwe tekst kiezen of zelf een tekst opzoeken).
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