European House Of Prayer

Wat zegt Heilige Geest in onze tijd tegen de Kerk?
I De vooravond van een ongekend tijdperk
Kruispunt: We staan op een geestelijk kruispunt in de wereld geschiedenis. Er is een wereldwijde
toename in de kracht van Heilige Geest zich uitend in dromen, visioenen, openbaringen,
genezingen, bevrijdingen en bekeringen. Aan de andere kant is er een toename in perversiteit,
occultisme, hebzucht, haat en verderf. Het tijdperk breekt aan dat deze twee uitersten van elkaar
gescheiden worden en zich razendsnel ontwikkelen in hun volle identiteit: een Koninkrijk van Licht
en een koninkrijk van duisternis.
Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de
HERE stroomt over u heen.
Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van
de HERE zal van u afstralen. (Jesaja 60, 1,2)
Opwekking vs. Onderdrukking: De ontwikkeling van de kerk zal leiden tot de grootste
opwekking aller tijden. De slapende reus komt weer tot leven! De kerk wordt weer vurig, gaat weer
bidden en in geloof regeren met Jezus. Er wordt een portie Heilige Geest uitgestort als nooit te
voren! De radicale kerk wordt een magneet voor vele dolende, verwarde aardbewoners.
God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en
dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen
bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God Zijn Geest ook uitstorten over
ondergeschikten en zij zullen Zijn woorden spreken. (Hand. 2: 17, 18)
Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat
alle landen het zullen horen. (Mat. 24: 14)
De ontwikkeling van satans koninkrijk zal leiden tot de grootste vlaag van haat die de aarde ooit
gekend heeft. Vooral het volk Israël en de Kerk zullen het moeten ontgelden. De Bijbel spreekt er
zelfs van dat satan dmv de antichrist de gemeente onder de voet zal lopen.
In die tijd zal de grote vorst Michaël, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. (A)
Er zal een periode van ongekend grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk
ieder, wiens naam in het Boek staat, hieraan ontkomen. (Daniel 12: 1)
Onthulling: Tussen de twee kampen zullen zich in allerijl vele mensen zich verplaatsen. Er zullen
'gelovigen' zijn die plotsklaps beseffen dat ze totaal niet in God geloven en Hem ten diepste haten.
Zijn rennen weg uit Gods Koninkrijk. Er zullen ook zondaren zijn die plotseling zullen beseffen dat
zijn verlost moeten worden.
Laat u door niemand iets wijs maken. Want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd:
Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de 'mens van zeer grote zonde'
opstaan, die voortkomt uit de goddeloosheid (2 Tes. 2: 3)
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II God is hierin niet passief! Het voorbereidende werk: Gebedshuizen!
1999, een nieuwe golf: God laat zijn gemeente niet dobberen in de moeilijkste tijd van de
wereldgeschiedenis. Hij is al meer dan 10 jaar gelden begonnen met de voorbereidingen. Het is
verbazingwekkend wat Heilige Geest wereldwijd vrij zette in 1 jaar tijd:
1999 Succat Hallel Jeruzalem
1999 24/7 Prayer in het Verenigd Koninkrijk
1999 International House Of Prayer in de VS.
1999 Global Day Of Prayer Zuid Afrika.
1999 Vele andere kleinere initiatieven waar we nog nooit van hebben gehoord.
Het DNA van deze Gebedshuizen-beweging:
− Aanbidding: Het creëren van plekken op aarde die in lijn zijn met de hemel, waar het
“Heilig, Heilig, Heilig!” nooit stopt. Voorbereiding op de komst van de grote Koning.
− Voorbede: dag en nacht voorbede om Gods bestemmingen met Israël, de Kerk en de Wereld
tot aanzijn te roepen. Niet eigen verzinsels opdreunen, maar luisterend bidden. Woorden
geven aan wat God voor ogen heeft. God zoekt nieuwe Adams om de aarde mee te regeren.
− Profetische uitingen: Het onderscheiden van de tijden en seizoenen en deze
uitspreken/bekendmaken aan Israël, de Kerk en de Wereld.
− Heiligheid: Doelbewust onttrekken aan de wereld. Breken met de kikker zijn, leven volgens
de bergrede: toegewijd, vurig, vrijgevig en simpel.

III Gebedshuizen vs. De Kerk?
Spanningsveld: Sommige vragen zich af waarom er gebedshuizen nodig zijn. Er zijn toch al
genoeg kerken? In de kerk kun je toch ook bidden? Andere vragen zich juist af waarom er nog
kerken nodig zijn, als er gebedshuizen worden opgericht?
Gods huis: De Bijbel zegt dat Gods huis een huis van gebed is. Dat betekent dat gebed niet het
bijgerecht is, maar de hoofdmaaltijd. Dat betekent dat gebed het hart van Gods huis moet zijn, dat
de fundamenten, de hoekstenen, de muren opgetrokken moeten zijn uit gebeden. God woont tussen
deze gebeden.
Ja, allen die zich bij het volk van God voegen hoewel zij behoren tot een ander volk, Hem
dienen en Zijn naam liefhebben, Zijn dienaars zijn en de sabbat niet ontheiligen en die Zijn
verbond en beloften hebben aanvaard, zal Ik ook naar mijn heilige berg van Jeruzalem
brengen. Ik zal hen vol vreugde maken in mijn huis van gebed. Ik zal hun offers en geschenken
aannemen, want mijn tempel zal 'Huis van gebed voor iedereen' worden genoemd! (Jesaja 56:
6,7)
"Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan
gemaakt? Een rovershol!" zei Hij. (Mat 21: 13)
Geen rovershol: Zowel God de Vader als Jezus laten ons hier weten hoe zij een huis van God zien.
Jezus legt heel direct zijn vinger op de zere plek als Hij de Joden verwijt dat ze er een rovershol van
hebben gemaakt. Dit was niet hun bedoeling, ze wilden God juist een handje helpen, maar met alle
menselijke slimheid en trucjes maakten ze van een Gods huis een activiteiten centrum ipv een
gebedshuis.
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Vernieuwing: Gods bedoeling is om de ware kerk in zijn geheel te vernieuwen. Hij verlangt ernaar
dat iedere gemeenschap van gelovigen (hoe ze zich ook noemen!) weer gaat draaien om gebed. Hij
wil dat er in ieder gemeenschap weer meer met Hem wordt gepraat dan met/over elkaar! Hij
verlangt er naar dat zijn Kerk weer omhoog gaat kijken voor antwoorden ipv naar strategieën en
voorgangers. De kerken en de gebedshuizen mogen 1 vernieuwd netwerk vormen!
Groots: Heilige Geest pakt deze beweging groots aan. Wereldwijd wordt de zalving/geest van
voorbede en aanbidding vrij gezet. Hemel en Aarde gaan meer en meer samen werken.
Het Lam kwam naar voren en nam de boekrol aan uit de rechterhand van Hem, Die op de
troon zit. Toen Hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de 24 ouderlingen voor Hem
neer. Zij hadden allemaal een harp en een schaal vol heerlijk reukwerk: Dat zijn de gebeden
van de gelovigen. En zij zongen een nieuw lied: "U bent waardig om de boekrol in ontvangst
te nemen en de zegels te verbreken; want U bent geslacht en hebt met Uw bloed mensen voor
God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. U hebt hen bijeengebracht
in een Koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt. En zij zullen op de aarde
heersen." (Rev. 5: 7-10)
De gebeden en aanbidding zijn in interactie met Jezus plannen in de hemel. Om het simpel te
zeggen: Hij heeft gebeden en aanbidding nodig als instemming met wat Hij gaat doen. Hij heeft
zich hierin van ons afhankelijk gemaakt.
God zal zeker recht doen aan Zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen
laten wachten? Nee! Hij zal hen vlug antwoorden. Maar het is de vraag of Ik bij de mensen
geloof zal vinden als Ik terugkom." (Luk. 18: 7-8)
De keuze om mee te doen aan de gebeds en aanbiddingsbeweging moeten we zelf maken. De
onderliggende vraag die we zullen moeten beantwoorden: geloof ik nog steeds in Jezus nu dit
allemaal gebeurt!?
Maar alle overgeblevenen zullen de stem verheffen en zingen van blijdschap; vanuit het
westen zal men de majesteit van God prijzen en in het oosten zal men die lofprijzing
beantwoorden. Hoor ze zingen voor de HERE, overal ter wereld. Zij zingen over de glorie van
de rechtvaardige! Maar mijn hart is zwaar van verdriet, want het kwaad voert nog steeds de
boventoon en overal heerst nog het bedrog. (Jesaja 24: 14-16)
Lofprijs en aanbidding zullen in de eindtijd samen gaan met zwaar verdriet. Als we ons hart op de
juiste plek manoeuvreren, zullen we in staat zijn om innerlijk verheugd te zijn in de grote Koning en
met opgeheven hoofd door de verdrukking te gaan!

IV Het Voorbeeld van David
Het geheime wapen: David kende het grootste geestelijke wapen dat er op de wereld bestaat:
vriendschap/intimiteit met God. Davids succes werd 100% veroorzaakt door zijn openbaring van
Gods hart en werkwijze. Velen denken aan David als de Strijder, de Koning. Zijn eerste bediening
was echter die van Vriend van God, Aanbidder.
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De tegenwoordigheid van God: David maakte zich zijn hele leven druk om de tegenwoordigheid
van God. Het eerste wat David doet, nadat hij zijn Koninkrijk gevestigd heeft in Jeruzalem is de
Ark van God naar de stad brengen. De Ark van het verbond was een materieel object waaraan God
zijn tegenwoordigheid had verleend als verbondsgunst aan Israël.
“Daarna bracht David opnieuw een speciale troepenmacht van 30.000 man op de been en
trok naar Baäle-Juda om de Ark van de Here van de hemelse legers, Die bij de engelen
woont, naar huis terug te brengen!” (2 Sam. 6: 1)
De belofte: Wanneer David er alles aan heeft gedaan om dicht bij God te zijn en als vrienden met
hem op te trekken, krijgt hij van God een belofte:
“Breng deze boodschap van de HERE van de hemelse legers over aan David: 'Ik heb u tot
leider van mijn volk Israël gekozen en u daarvoor weggehaald bij de schapen die u hoedde.
Ik heb u terzijde gestaan waar u ook ging en Ik heb uw vijanden verslagen. En Ik zal uw naam
nog groter maken, zodat u één van de bekendste mannen ter wereld wordt!
Ik heb een vaderland uitgekozen voor mijn onderdanen, dat zij nooit hoeven te verlaten. Het
zal hun eigen land zijn, waarin de heidense volken hen niet meer zullen lastigvallen, zoals in
de tijd toen de richters mijn volk regeerden. Er zullen geen vijanden meer tegen u optrekken
en Ik zal u een rijk nageslacht geven!” ( 2 Sam. 7: 8-11)
God doet als reactie een aantal beloften aan David: roem,, kracht, overwinning, bevrijding en
welvaart. Deze zaken zijn wellicht wel de grootste knelpunten in het Koninkrijk van God vandaag
de dag. We worden door de wereld met de nek aangekeken, we zijn vaak krachteloos, zonder
overwinningen en vrijheden. Er is een gebrek aan middelen om daadwerkelijk Gods Koninkrijk te
bouwen. Dit komt doordat we deze dingen meer zoeken dan de bron van deze zaken. David zocht
de bron, het Vaderhart van God. Hij kreeg al het andere er bij!
Intimiteit schept autoriteit: Als gevolg van de aanwezigheid van God in Davids Koninkrijk, kreeg
hij grote zalving van God om de vijanden te overwinnen. Er is geen koning geweest als David in de
hele Joodse geschiedenis. Hij overwon als enige het gebied dat God werkelijk beloofd had aan het
volk. Deze overwinningen waren een causaal gevolg van de aanbidding van God in Jeruzalem.
“En het geschiedde daarna........Filistijnen, Moabieten, Syriërs, Edomieten, Amalekieten &
Ammonieten.” (2 Sam 8)

V Hoe deed David dat praktisch?
−
−
•
•
•
−
−

Hij luisterde naar Gods voorkeuren hoe hij Zijn huis moest bouwen. (1 Kron. 28: 11-19)
Hij durfde te investeren in zaken die op het eerste gezicht niets opleveren: aanbidding de
klok rond.
4000 muzikanten & 4000 deurwachters (1 Kron. 23: 4,5)
288 zangers (1 Kron. 25: 7)
dag en nacht (1 Kron 16: 37-43)
Hij deed zelf mee met zijn hele hart, tijd en geld.
Hij leerde anderen om ook mee te doen.

