DISCIPELSCHAP.
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LES 7

GEBED

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem.
Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.
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AANBIDDING (20 minuten)

[KENMERK VAN GOD]
GOD IS HEILIG

Definitie

Lees voor. Aanbidding is:
• een houding van ontzag, bewondering, overgave en toewijding aan God,
• uitgedrukt in verschillende vormen van gebed en het dagelijkse leven (je levensstijl).
Om God te aanbidden, moet je “de God van de Bijbel” leren kennen.
Daarom staan we bij elke aanbidding stil bij één kenmerk (attribuut) van God waarvoor wij Hem aanbidden.
Meditatie

Aanbidding is bewondering en lofprijzing van God.
Thema: God is heilig.

Lees met elkaar Exodus 34:6-7; Jesaja 1:15-17; Jesaja 6:1-8. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.
1. De betekenis van het woord “heilig”.

Het woord “heilig” heeft twee aspecten:
• je scheid je af van wat verkeerd, slecht en werelds is
• en je wijdt je toe aan wat recht, goed en goddelijk is.
“Heilig” betekent “volmaaktheid van karakter en gedrag”. Je karakter en gedrag zijn heilig, niet slechts wanneer je je
alleen maar afscheidt van wat verkeerd, slecht en werelds is, maar ook wanneer jij je toewijdt aan wat recht, goed en
goddelijk is. Het eerste aspect zonder het tweede aspect is nog niet “volmaakt”! Volmaaktheid in karakter en gedrag
houdt beide aspecten van “afscheiding” en “toewijding” in!
2. Heiligheid en God.

God is heilig. Hij is absoluut volmaakt in karakter en gedrag.
Enerzijds is God volkomen afgescheiden van kwaad in al zijn vormen. God haat veel kwaad (onheiligheid) en God haat
ook een klein beetje kwaad (onheiligheid).
Anderzijds is God volkomen toegewijd aan al zijn goddelijke attributen (eigenschappen). Hij is toegewijd aan alles wat
absoluut recht, goed en goddelijk is. Bijvoorbeeld, Hij is volkomen toegewijd aan wat rechtvaardig en eerlijk is. Dat wil
zeggen, Hij is volmaakt rechtvaardig en zal alle vormen van onrecht en oneerlijkheid straffen, maar het recht belonen.
Er is absoluut geen corruptie bij God.
Nog een voorbeeld. God is volkomen toegewijd aan liefde en wat de liefde bevordert. Dat wil zeggen, Hij is volmaakt
in zijn liefde en al zijn woorden en werken zijn gemotiveerd door zijn liefde. God is toegewijd om zijn wonderlijke plan
met de wereld en het hele universum uit te voeren. Dat wil zeggen, Hij is volkomen toegewijd in het uitvoeren van zijn
plan (raadsbesluit, wil). De engelen in de hemel die Gods heilige karakter en daden aanschouwen, prijzen God en
zeggen: “Heilig! Heilig! Heilig! is de Heer van de hemelse machten.”
3. Heiligheid en gemeenschap.

Als Jesaja in de tegenwoordigheid van de heilige God komt, wordt hij door Gods heiligheid overweldigd en bewust van
zijn eigen onheiligheid! Hij roept uit, “Wee mij! Ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk
dat onreine lippen heeft.” De heilige God kan niet en zal niet omgaan met een onheilige mens! En toch verlangt de
heilige God om met mensen om te gaan! De enige mogelijke weg om dit te bereiken is wanneer God Zelf iets doet om
de onheiligheid van mensen weg te nemen. Alleen God kan elke vorm van onheiligheid wegnemen. God verwijdert de
onheiligheid van Jesaja door verzoening te doen voor zijn zonden. Deze verzoening werd symbolisch voorgesteld toen
een engel met een gloeiende kool van het altaar de onreine lippen van Jesaja aanraakte.
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“Verzoening” in de Bijbel betekent:
• de straf voor de zonde (overtreding) betalen en zo Gods heilige verontwaardiging over de zonde wegnemen en zijn
heilige en rechtvaardige karakter bevredigen1
• en de zondaar (overtreder) met God verzoenen 2 in de zin van de verbroken relatie met God bijleggen.
Omdat de zonden van Jesaja verzoend zijn, kan Jesaja nu zonder vrees in de tegenwoordigheid van God staan en
openlijk (vrijelijk) met God omgaan.
Als wij verlangen om met de heilige God om te gaan, dan moet God eerst verzoening voor onze zonden doen!
4. Heiligheid en dienstbetoon.

God heeft wereldse mensen als Farao van Egypte, Nebukadnessar van Babylon en Cyrus van Perzië gebruikt om zijn
plan in de wereldgeschiedenis uit te voeren. Maar de heilige God zal nooit een onheilige christen in zijn heilige
bediening gebruiken! Een onheilige profeet kan nooit een heilige God bij mensen vertegenwoordigen! Maar nu God
verzoening gedaan heeft voor de zonden van Jesaja wil en zal God Jesaja als profeet in zijn dienst gebruiken. Dat heeft
God dan ook gedaan.
Als wij verlangen in de dienst van een heilige God te staan, dan moet er eerst verzoening voor onze zonden gedaan
worden!
Aanbidding

Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) God aanbidden als de absolute heilige God.
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[STILLE TIJDEN]

UITWISSELEN (20 minuten)

MATTEÜS 22:1 – 25:13
Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Matteüs 22:1 – 25:13). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat
hij vertelt.
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ONDERRICHT (70 minuten)
[GEBED]
GEBED IS REAGEREN OP GODS WOORD
A. WAT IS GEBED?

1. Gebed is een wederzijds (tweerichting) gesprek met God.
(1) Wat is het verschil tussen de volgende twee illustraties?

GOD

GOD

WOORD

bv. “Leg over een ander
geen vals getuigenis
af” Ex 20:16

GOD

GEBED

bv. “Heer, genees
alsjeblieft
mijn ziekte.”

JIJ

WOORD

GEBED

bv. “Leg over een ander bv. “Heer, ik erken
geen vals getuigenis dat ik overdreef.
af.” Ex. 20:16
Vergeef me en help
me de waarheid over
de ander te spreken.”

JIJ

JIJ

Aantekeningen. Dit is een gesprek in één
richting.
Je geeft geen reactie op wat God tegen je zegt (in
de Bijbel).

Dit is een gesprek in twee richtingen.
Je geeft een reactie op wat God tegen je zegt (in
de Bijbel)

(2) Hoe vaak nam God en Abraham het woord in hun gesprek?

Lees Genesis 18:17-33.
Aantekeningen. In dit ene gesprek richtte God 7 maal het woord tot Abraham en richtte Abraham 6 maal het woord tot
God. Dit toont dat gebed een gesprek is tussen God en de mens. Beiden komen aan het woord en beiden luisteren naar
elkaar.

1
2

Engels: to make atonement
Engels: to reconcile
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(3) Wie mag het initiatief nemen in dit gesprek met God?

Lees Psalm 5:4.
Aantekeningen. Zowel God als jij mag het initiatief nemen om met elkaar te spreken. In Genesis 18 openbaarde God
eerst de goddeloosheid van Sodom en Gomorra aan Abraham en wat Hij van plan was te doen. Abraham reageerde
hierop door te pleiten deze steden te sparen omwille van de rechtvaardigen die er woonden. Maar in Psalm 5 legde
David eerst zijn verzoek voor aan God. Daarna keek hij de hele dag uit naar hoe God op zijn gebed zou reageren! Hij
verwachtte dat God op zijn gebed zou reageren! Hij zag uit naar wat God ging doen!
Genesis 18
Psalm 5:4
GOD
WOORD

JIJ
GEBED

God waarschuwt
m.b.t. goddeloze
steden.

GEBED

Abraham doet
voorbede voor
de rechtvaardigen.

WOORD / DAAD

Je legt je verzoek Later reageert God
voor aan God en door te spreken of
verwacht dat God te handelen.
gaat handelen.

JIJ

GOD

Samenvatting.

Gebed is een gesprek in twee richtingen tussen God en jou.
Gebed is een antwoord op Gods Woord.
Beiden mogen in dit gesprek het initiatief nemen.
2. Gebed is verschillende soorten van reacties op Gods woorden en daden.

Ontdek en bespreek. Wat zegt of doet God? En hoe reageerden de mensen?
Lees de onderstaande bijbelgedeeltes.
GOD SPREEKT OF HANDELT
(1) Psalm 33:1-4.

Gods Woord is recht en waar.
Gods daden zijn trouw.
(2) Psalm 51:1-4,12-14. Gods Woord door de
profeet Natan veroordeelt zonde.
(3) Psalm 119:33-37. God spreekt zijn woorden
in wetten, geboden, richtlijnen, beloften,
voorschriften en regels.
(4) Genesis 18:17,20-26. God maakt de nood
van anderen bekend.
(5)Psalm 107:4-15. God redt uit angst, slavernij
en gevaren.

WIJ REAGEREN IN GEBED
(1) Prijs God voor wie Hij is en wat Hij doet

met gejuich, muziekinstrumenten en liederen.
(2) Belijd zonden aan God. Vraag vergeving,
reiniging en herstel.
(3) Doe persoonlijke verzoeken aan God. Vraag
inzicht, gehoorzaamheid en een veranderde
mentaliteit.
(4) Doe voorbede tot God voor de rechtvaardige
en het lenigen van noden.
(5) Dank God voor zijn volmaakte liefde en
wonderbare daden.

Samenvatting.

Gebed is een reactie op Gods Woord en daden en kan vijf verschillende vormen aannemen.
Gebed is een reactie van God prijzen, belijden van zonden, God iets vragen voor jezelf, voorbede voor anderen doen en
God danken.
3. Bij gebed kan de nadruk op verschillende personen vallen.

Ontdek en bespreek. Op wie valt de nadruk in de volgende drie gebeden?
Lees de onderstaande Bijbelgedeeltes.
Psalm 77:7-14,19.

Dit gebed legt de nadruk op God,
zijn karakter, woorden en daden.

GOD

Kolossenzen 1:9-12.

Dit gebed legt de nadruk op
andere mensen, hun noden en belangen.

ANDEREN

Psalm 31:2-5.

Dit gebed legt de nadruk op je eigen
noden en belangen.

ZELF

Samenvatting.

De nadruk in gebed kan liggen op God, zijn karakter, woorden en daden.
De nadruk in gebed kan liggen op andere mensen, hun noden en belangen.
De nadruk in gebed kan liggen op jezelf, je eigen noden en belangen.
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B. BELANGRIJKE HOUDINGEN IN GEBED
Ontdek en bespreek. Welke houdingen zijn belangrijk voor gebed?
1. Nederigheid.

Lees Spreuken 3:5-6; 1 Johannes 5:14.
Aantekeningen. Onderwerp je eigen denken (gedachten, motieven) aan Gods denken.
God weerstaat de hoogmoedige, een mens die op zijn eigen inzicht steunt (1 Petrus 5:5-6).
2. Vergevensgezindheid.

Lees Markus 11:25.
Aantekeningen. Vergeef wie je onrecht aangedaan heeft. Wordt niet boos op hem of wraakzuchtig.
Als je hem niet vergeeft, zal God jou ook niet vergeven (Matteüs 6:14-15, Psalm 66:18).
3. Oprechtheid.

Lees Matteüs 6:5-8.
Aantekeningen. Weersta de verzoeking anderen te imponeren met je mooie (en soms lange) gebeden.
Als je graag gezien en gehoord wilt worden wanneer je bidt, zul je geen beloning van God ontvangen.
C. PRAKTISCH. VERSCHILLENDE MANIEREN
OM OP GODS WOORD TE REAGEREN MET GEBED
1. Gebed als een reactie op Gods Woord tijdens je stille tijd.

Bid na overdenking van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid wat je geleerd hebt in antwoord tot God in vier
korte gebeden. Bid je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid (1) voor jezelf, (2) voor iemand in je familie, (3) voor
iemand dichtbij en (4) voor iemand ver weg.
Wanneer je met een vriend stille tijd houdt, dan zou je ook je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid voor elkaar
kunnen bidden.
2. Gebed als een reactie op Gods Woord tijdens je Bijbelstudie.

Bid na een Bijbelstudie wat je van God geleerd hebt als een reactie of antwoord op zijn Woord. Bid vooral over hoe
God wil dat jij de waarheid in dit Bijbelgedeelte toepast in je eigen leven.
3. Gebed als een reactie op Gods Woord tijdens het lezen van je Bijbel.

Bid na het lezen en begrijpen van een Bijbelgedeelte elk vers als een reactie of antwoord terug tot God. Dit wordt “de
Bijbel bidden” genoemd.
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GEBED (8 minuten)
[REACTIES]
GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD. PSALM 34:1-23.

Verdeel de groep in kleine groepjes van drie mensen elk. Iedereen leest één vers uit Psalm 34:1-23 en bidt meteen een
kort gebed over dit vers als reactie of antwoord op God.
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VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe om steeds te reageren op Gods Woord.
2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Matteüs
25:14 – 28:20. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte
aantekeningen.
3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (4) Efeziërs 4:17 – 5:17. Thema: Waarom ben ik hier?
Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en hoe je met God moet spreken in gebed.

© 2016 DOTA Handleiding 1

Les 7. Gebed is reageren op Gods Woord

4

