Thuis in het Huis van Gebed
Inleiding
Wie niet bid, is trots, Als we gebed echt zouden begrijpen, werden kniestukken mode, een
knielend oud biddend vrouwtje ziet vaak verder, dan een theoloog op zijn tenen. :)
Dit seminar is bedoeld om de stelling diep te doen landen in ons hart, dat Gods eeuwige plan een
thuis is voor Hemzelf en mensen in één huis: het huis van Gebed. God is een onveranderlijk God.
Hij weet wat Hij wil, en Hij krijgt altijd wat Hij wil. God is aan de schepping begonnen met een
verlangen dat volledig vervuld zal worden:
“Want Hij die de Schepper en het einddoel is van alle dingen, wilde vele zonen (dochters) de
hemelse glorie binnenleiden... (Hebreeën 2: 10a).
Met andere woorden: vanaf het begin wil God huisje, boompje, beestje. God wil zich al van voor
de schepping gaat settelen in een gezin waar Hij het hoofd van is. Sommige christenen denken dat
God na Jesjoea's offer aan het kruis, van gedachte is veranderd en pas sinds toen mensen wil
ontvangen in zijn huis. Ons geschiedenisboek, de Bijbel spreekt daar anders over. Er is een rode
draad van vriendschappen tussen God en mensen. Even opfrissen: God wandelde en praatte met
Adam en Eva in de hof, Hij wandelde met Henoch en was zo aan hem gehecht, dat Hij hem op een
goede dag wegnam, God wandelde met Abraham, kwam op de koffie en onderhandelde en sloot
een verbond met hem. God trok een tijdje op met Mozes met de bedoeling zijn hele volk uit te
nodigen in zijn tegenwoordigheid. God woonde in de tabernakel midden tussen zijn kinderen. God
hechte zich aan de tempels die later in Israël werden gebouwd. Na een radiostilte van zo'n 500 jaar
kwam God vermomd als mens opnieuw een poging te wagen om onder mensen te wonen. Jesjoea
werd geboren.
Niets nieuws dus, Gods verlangen om bij mensen te zijn! Met een gerust hart ga ik de stelling aan
dat dit onveranderd is gebleven tot vandaag de dag. Stelling: God wil NU onder ons wonen. Wij
leven in het seizoen dat dit onzichtbaar gebeurd, Heilige Geest van God woont in gelovigen en
tussen gelovigen. (waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden). Samenwonen met
God gebeurt op zijn voorwaarden. God kiest als het ware het huis, het behang en de meubels. Hij
heeft een precies design voor zijn droomhuis. Herinner je dat Hij ons aangenomen heeft als
kinderen, om bij Hem in te komen wonen. Als wij gaan snappen hoe Gods huis eruit hoort te zien,
kunnen we ons toewijden dit huis te vormen of er deel van te gaan worden. Daarom:
Wat is Gods huis?
En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN
lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en
die aan Mijn verbond vasthouden;
Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun
brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een
bedehuis genoemd worden voor alle volken.

•

Een gebedshuis: Dit is wellicht de stelligste opmerking die zowel God de Vader, als God de
zoon maken over hun huis. Het huis van de drie-enig God is een huis van gebed. De
bouwmaterialen van Gods huis zijn verzoeken, vragen, gebeden, aanbidding en lofprijs.
Andere materialen geven God niet het 'Oost, West, thuis best' gevoel. Paulus schrijft in de

brief aan Korinthe dat de keuze van onze geestelijke bouwmaterialen erg belangrijk is voor
God. Hij beoordeelt deze en laat er vuur op los om ze te toetsen. Ik durf de stelling aan dat
veel kerken uitdoven, omdat ze vergeten dat ze opgebouwd zouden moeten zijn uit
voorbede. Er zijn andere zaken in zwang die maken dat gebed vergeten wordt. Precies
hetzelfde trof Jesjoea aan in Jeruzalem tijdens een tempel bezoek.
Wat bedreigt Gods huis?
En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en
keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten. En Hij
zeide tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt
dat tot een rovershol gemaakt. (Mattheus 21: 12, 13).
Een heel plein dat gewijd was aan bidders vanuit alle landen, trof Hij aan gevuld met verkopers.
Deze kooplui hadden de beste bedoelingen, ze wilden de pelgrims bedienen van alles wat ze maar
nodig hadden om God te aanbidden. Ze vergaten echter dat God liever gebeden uit een oprecht,
gehoorzaam hart hoort, dan mooie offers. Gods huis wordt een rovershol genoemd, omdat God
bestolen wordt van de zielen die Hij in mensen heeft gelegd.
Hele kerken draaien op management, op flitsende bands, filmpjes etc. Enorm veel ruimte die zou
moeten worden gegeven aan tijd met God in gebed en aanbidding wordt gevuld met menselijke
inspanningen om er wat van te maken. Met de beste bedoelingen ontnemen vele kerken hun leden
de ruimte om tot God te gaan in gebed en aanbidding.
Waar dient Gods huis voor, wat doen we als we thuis zijn?
• Gebed: vragen is ontvangen. Je hebt niet omdat je niet bidt. De kerk zou en krachtige
waterval van Gods genade voor de wereld moeten zijn.. Een doorgeef luikje, echter we
hebben vaak niet eens genoeg voor ons zelf. Vele gelovigen trekken van kerk naar kerk om
te vinden wat ze zoeken.. We hebben niet, omdat we niet vragen!
• Aanbidden: het woord voor bidden kan vertaald worden met aanbidden. De muziek in
Gods huis is aanbiddingsmuziek. De muzikanten en zangers zijn wij. God troont om de
lofzangen van zijn volk en we gaan op naar Gods huis met gejubel en gejuich.
• Offeren: Een ontmoeting met God in zijn huis, vraagt van ons dat we steeds ons hart
binnenste buiten keren. In God is geen duisternis, en alle duisternis in ons begint ineens te
jeuken. We moeten ervan af in Gods huis. Je kunt er niet met vieze schoenen binnenlopen.
Hebreeen 13: 15 zegt dat we Hem nog steeds offers verschuldigd zijn van lofprijs,
aanbidding en liefdadigheid. Gods huis is een plaats om je opnieuw aan Hem te geven.
Voor wie en hoe?
• Een thuis voor iedereen die wil: God spreekt hier tot het volk van Israël en tot de
vreemden. De voorwaarden zijn: mensen die God dienen, van God houden, leven uit
genade en volharden in het nieuwe verbond. Gods huis is een verwelkomend huis voor al
Gods kinderen. Een gebedshuis is kerk, volk en cultuur overstijgend. Iedere locatie die een
Gebedshuis probeert te zijn, terwijl bepaalde 'vreemden' worden buiten gesloten, is geen
huis van God.
Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of
een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden. (1 Cor 14:
26).
• We hebben alle heiligen nodig om de lengte, breedte, hoogte en diepte van God te vatten!
Iedereen heeft iets.

