WE

21 dagen naderen tot God
Dag 15
Citaat

‘De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en
de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.’
(Johannes in Openbaring 7: 12)

FOCUS: KONINKRIJKSGEBEDEN
MATTEÜS 6:13 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK, DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID, TOT IN EEUWIGHEID.

Schriftgedeelten
Mattheüs 6:6-13

Bijbelstudie
We zijn op dag 15 ons avontuur, al ruim over de helft, op 2/3. Het Onze Vader heeft ons leren bidden
en vandaag kijken we naar de laatste regel: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Deze regel sluit het gebed af met een drievoudige erkenning: Want van U is het Koninkrijk, want van
U is de kracht en van U is de heerlijkheid (glorie) tot in eeuwigheid. Deze 3 lijken wel terug te
verwijzen naar het begin. Van U is het Koninkrijk: Uw Koninkrijk kome; van U is de heerlijkheid: Uw
Naam worde geheiligd; en van U is de kracht: Uw wil geschiedde. Gods wil geschiedt, Hij heeft het in
de hand, want Hij heeft alle kracht in de hemel en op aarde. In deze afsluitende regel zijn onze
persoonlijke gebeden niet meer het onderwerp, maar richten we ons weer helemaal op Onze Vader
en Wie Hij is. Zijn Koninkrijk, Zijn kracht, Zijn heerlijkheid, die erkennen wij. Dat is de Vader tot Wie
we bidden. We besluiten het gebed met een belijdenis: Alles is van U en in Uw macht en tot Uw eer!
Zo blijft het gebed ingekaderd in de wil van God, in Zijn plan om tot Zijn eer en redding van mensen,
Zijn volk te verzamelen uit Joden en heidenen waarvan wij een deel zijn en waarbinnen onze
gebeden een rol spelen.
Dit gebed verbreedt onze horizon van onze persoonlijke situatie naar de doorbraak en komst van Zijn
koninkrijk. Alles staat in het teken van dat Koninkrijk, ook onze gebeden, ook onze noden. Wanneer
wij bidden en samen komen om te bidden dan doen we dat als Koninkrijksburgers, als kinderen van
de Vader die niets liever willen dan dat de wil van de Vader geschiedt en Zijn Naam wordt geheiligd.
Gebedsbijeenkomsten zijn dan eerst gericht op Gods Koninkrijk, Zijn wil, het heiligen van Zijn Naam.
Voordat we bidden voor mijn knie en jouw elleboog en de hoofdpijn van de buurvrouw, de baan van
mijn neef etc.
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Wanneer we zo eerst het Koninkrijk zoeken en onze Vader eren, dan naderen we Hem, dan vlucht de
duivel en dan is er al bevrijding en genezing omdat we in Zijn aanwezigheid zijn. Dan wordt ons
geloof opgebouwd, dan wordt onze autoriteit sterker, dan worden onze overwinningen meer en
meer. Je gebed en je gezamenlijke gebeden afsluiten met het grootmaken, eren van God en Zijn
koninkrijk helpt je alles in perspectief te blijven zien, vanuit het Koninkrijks perspectief je eigen
situatie te zien.
Van daaruit kunnen we opstaan en op weg gaan vanuit onze gebedstijd met de lofprijs in ons hart en
op onze lippen, want God is een geweldige God.
Denk bijvoorbeeld aan het lied:
Our God is an awesome God https://www.youtube.com/watch?v=PP9BjKnDaFk
Of Opwekking 684 (naar Psalm 145) https://www.youtube.com/watch?v=3LNtSiohBCw
Hiermee kun je je gebedstijd afsluiten zo in je hart biddend blijven zingen en prijzen.
Tot slot: Amen betekent: zo is het/ dat staat!
TOEPASSING: We mogen leren dat onze gebeden allemaal gericht mogen zijn op Gods Koninkrijk, op
Zijn eer. Dat we daarmee onze gebeden mogen beginnen en eindigen. En dat daarbinnen ook plek is
voor de beden om onze noden. Zoals we die hebben als kinderen van God in dit leven, in deze strijd
totdat de Heer terugkomt.
TOEWIJDING: Onze Vader, dank U wel dat U ons deze woorden leert bidden. Dank U wel dat Uw
Koninkrijk komt, dat Uw wil geschiedt dan van U alle kracht is en macht en dat U alles weer nieuw
maakt. Help mij zo te leven tot Uw eer, samen met mijn broers en zussen, in liefde en eerbied. U
liefhebbend boven alles en elkaar als onszelf!
OM TE DOEN
01 Prijs de Heer in je eigen woorden, schrijf ze op en kies een lied dat voor jou verwoordt
hoe groot en heilig onze Vader is. En zeg of zing deze woorden als een offer aan je
Vader gewoon omdat je van Hem houdt.
02 Bid vandaag eens tussendoor een keer extra het ‘Onze Vader’.
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