Schriftlezing: Lukas 11:5-13, Efeze 3:14-21.
Tekst: Matth. 6:13c – HC52-129 Thema: Amen: In
één woord ons geloof in gebedsverhoring.
Zingen: Ps. 147:1 en 6, Ps. 3:2, Ps. 66:8,9 en 10,
Ps. 103:1 en 7, Gez. 5:10
Hoofdpunten van de preek
Amen. In één woord ons geloof in gebedsverhoring.
Beamen
Hoe ‘beamen’ we onze gebeden (en meer)? ‘Amen’
is anders dan een punt zetten – het is klaar.
Amen betekent geloofwaardig en betrouwbaar en
wordt (in de Bijbel) nogal vaak gebruikt voorafgaand
of midden in een uitspraak.
Met ‘amen’ beamen we allereerst wat we
uitgesproken hebben tot/over de Heere God: ‘want
van U is het koninkrijk…’

We beamen dat alles te doen is om de glorie en eer
aan God. Hij zal altijd onze gebeden op zo’n manier
verhoren dat Zijn Naam daar door verheerlijkt wordt.
Geloven
Met deze God en Vader hebben we alle reden om
met geloofsverwachting te bidden. We zeggen bij
voorbaat ook amen op de verhoring die God geeft.
Geloof in gebedsverhoring heeft een stevige Bijbelse
basis. In getuigenissen (Psalmen) wordt erover
gezongen, door brieven wordt het ons beloofd (bv. 1
Joh. 5:14). De Geest van Christus komt ons te hulp
(Rom. 8:26) om zo te bidden…
Ons gevoel kan daarbij een mooi, maar ook lastig
ding zijn. Bidden terwijl je gevoel achterwege blijft
getuigt (voor jezelf) van weinig verwachting.

De Heere Jezus leert ons gelovig ons gebed te
besluiten:

Belangrijker dan gevoel is ons geloofsvertrouwen.
Mijn gebed is veel zekerder verhoord dan dat ik het
voel… daarom stopt ons gebed niet met ‘amen’
maar wachten we gelovig op antwoord.

We geloven in Gods heerschappij. De God tot Wie
we gebeden hebben is koning. Hij regeert (ook al
zien we dat niet altijd).

God verhoort boven bidden en denken. De Vader is
oneindig wijs en weet wat goed is voor Zijn
kind(eren) in deze wereld.

We geloven in de kracht van God – en bouwen niet
op menselijke mogelijkheden of middelen. Want van
U is de kracht!

Biddend = gelovend vertrouw je op de leiding van de
Vader. Nu wandelen we (en bidden we) in het
geloof, eenmaal wordt het aanschouwen. SDG
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