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Bijbelse waarden voor vreugdevol gebed 

I. INTRODUCTIE 
7 hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar.  (Jes 56:7) 

A. Gebed en aanbidding moeten vreugdevol zijn in het huis van gebed en meer vreugde geven dan de 

dingen van de wereld. Als we dag en nacht gebed willen volhouden, dan is het belangrijk dat de 

voorbede ons vreugde geeft. Daarom zijn er bijbelse waarden voor vreugdevol gebed ontwikkeld. 

B. Deze waarden voor vreugdevol gebed zijn ontwikkeld door jaren van diep gaan in het woord en door 

vele jaren ervaring in gebed en aanbidding. 

II. BIJBELSE WAARDEN 

1) Genieten van de intimiteit met een geweldige mooie God 

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al 

de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn 

tempel.  (Ps. 27:4) 
 

Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en 

luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. (Jes. 4:2) 

Mensen die verliefd zijn, kunnen veel meer doen dan dienaren. De Heilige Geest heeft de opdracht om de 

emoties van de Heer te laten zien. Er staat geschreven dat we van de Here zullen houden. Dit is niet alleen 

een opdracht, maar ook een profetie; het zal gebeuren dat we van God zullen houden met heel ons hart, ziel 

en verstand. En dat zal gebeuren als we eerst Gods liefde ontvangen.  

2) De noodzaak om gebed en aanbidding te combineren 

In Openbaring 5:8 lezen we over de schalen (gebeden van de heiligen) en de harp (de aanbidding). God 

heeft ons muziek gegeven als geschenk om onze emoties te raken. In een gebedshuis komt het soms voor 

dat er niet genoeg aanbidders zijn, en in dat geval is het geen slecht idee om cd’s te gebruiken. 

3) Bidden in de geest en spontane aanbidding 

Om een vol hart te hebben en te behouden is het heel belangrijk om te blijven zingen; om schriftgedeelten 

terug te zingen naar de Heer. 

4) Het cultiveren van de geest van profetie bij de zangers en aanbidders 

De geest van profetie geeft de openbaring van wie Jezus is en maakt dat we Hem gaan aanbidden. Dat 

gebeurt wanneer zangers tijd nemen in het woord van God zodat ze dit in de aanbidding kunnen uitzingen 

naar God. Zulke aanbidding brengt eenheid, omdat we elkaar vinden rondom de schoonheid van God. 

5) Beurtzang en het functioneren in een team 

Rondom de troon is een continue beurtzang gaande. We kunnen samen veel verder komen in de 

aanbidding. Als een team vinden we elkaar in Jezus en in het woord wanneer we dit samen uitzingen. 

6) Instemmen met Gods hart en de vreugde van beantwoord gebed 
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We willen niet zomaar wat bidden, maar we willen ons oor te luisteren leggen bij het hart van God. Gebed is 

samenwerken met God vanuit een plaats van intimiteit. Het geeft vreugde wanneer we gebed verhoort zien 

worden (Joh. 15:7). Daarom is het ook belangrijk om onze gebeden op te schrijven. 

7) De vreugde van evangelisatie, wereldzending en het dienen van de armen 

We geven ons leven als levend offer aan Jezus, zowel in gebed en evangelisatie en in het voedsel geven aan 

de armen. Dit is ook aanbidding. 

8) Vreugde in het ontmoeten van het hele lichaam van Christus. 

We zijn gemaakt om in relatie te staan met het hele lichaam van Christus. Er is geen verschil tussen ‘ons’ en 

‘zij’, want in Gods ogen zijn wij een. Met alle heiligen (Ef. 3:18) zullen we de enorme grootte van Gods liefde 

gaan begrijpen. 

9) Geestelijke oorlogsvoering vanuit een focus op God 

6 Met Gods lof op de lippen en het zwaard in de hand, 7 zullen zij zich wreken op vijandige volken. Zij zullen 

hen afstraffen, 8 hun koningen in de boeien slaan, hun aanvoerders met kettingen binden.  

Aanbidding is een machtig wapen. Als we Jezus op de troon zetten in aanbidding, dan kan Hij Zijn 

heerschappij op aarde laten zien. 

10) Bijbelse gebeden in de taal van Gods woord 

Apostolische gebeden zijn gebeden die ons helpen om in eenheid en op Gods manier te bidden. Dit zijn 

positieve gebeden die het ‘licht aandoen’ en er voor zorgen dat we op God gefocust blijven i.p.v. op de 

nood. 

11) Erop gericht zijn om Jezus te verhogen 

We willen Jezus in alles verhogen. Het gaat niet om één persoon op een podium maar om Jezus. Hij moet 

groter worden. 

12) Het vaststaan van opwekking en dat de kerk overwinnend zal zijn 

We vinden ons zelf in het plan van God. We weten zeker dat er Jezus terug gaat komen voor een bruid die 

zichzelf gereed heeft gemaakt. 

13) De openbaring van de oordelen van God in de laatste dagen 

6 En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7   Zal God dan geen recht doen aan Zijn 

uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?  8 Ik zeg u dat 

Hij hun met spoed recht zal doen. (Lukas 18:6-8) 

 

10  Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde,  … 13 De HEERE zal uittrekken als 

een held.  Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man,  Hij zal juichen, ja, Hij zal het 

uitschreeuwen,  Hij zal Zijn vijanden overweldigen. (Jes. 42:10,13) 
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Dag en nacht gebed wordt aangewakkerd door intimiteit en door de urgentie van de tijd waarin we leven. 

Die urgentie komt voor uit gefocust leven waarin we de tekenen van de tijd in de gaten houden. Lukas 18 

laat zien dat dag en nacht gebed gerechtigheid gaat brengen. Wanneer de hele gemeente wereldwijd een 

nieuw lied naar Jezus zingt, komt Jezus terug als Rechter om alle verkeerde dingen recht te zetten. 

14) Structuur in gebedsbijeenkomsten 

We willen structuur hebben die mogelijkheid geeft voor de grootste mate van spontaniteit. Totale vrijheid is 

geen bijbelse gedachte, vandaar dat een zekere mate van structuur nodig is. Voorbede en aanbidding 

kunnen op een gestructureerde manier in een gebedsbijeenkomst plaatsvinden. 


