Gebed als wapen
Schriftlezingen: Psalm 2, Hand. 4:23-31, Ef. 6:10-20 Kerntekst: Hand. 4:24
Zingen: Ps. 147:3 en 6, Ps. 43:1, Ps. 2:1, 6 en 7, Ps. 99:1 en 7, Ps. 67:3
Hoofdpunten van de preek
Als christen volg je het nieuws bij een open Bijbel en hanteer je het wapen in de geestelijke
strijd: het gebed.
1 Eenstemmig (Hand.4:23-24a)
Petrus en Johannes komen met een heftig verhaal bij ‘hun eigen mensen’. Christus’
gemeente is dé plaats om zulke ervaringen te brengen.
Als reactie verheffen de mensen hun stem tot God. Ze zijn eensgezind, ze hebben
dezelfde gedachten over de situatie. Al spreken velen – er klinkt 1 stem/geluid, 1 gebed.
2 Vertrouwen (Hand.4:24b)
De gemeente bidt éénstemmig tot de Heere (‘despoot’). Een belijdenis! God is de alleen
heerser. Andere machten en krachten hebben het niet voor het zeggen.
Uit de belijdenis spreekt een diep vertrouwen. God heerst als Schepper van hemel, aarde
en zee en alle dingen erin. Hij zorgt voor dit alles, zodat wij kunnen leven. Met een doel (4).
3 Inzicht (Hand.4:25-28)
Uit de verwerking van het verslag van de nare gebeurtenissen blijkt een diep geestelijk
inzicht in de ware aard van de situatie. Een voorbeeld van de gave van de profetie.
De gemeente herkent tot haar troost haar situatie in het Woord. Psalm 2 gaat over de
geestelijke strijd tegen Gods Gezalfde. Wat zij meemaken is ten diepste gericht tegen God.
4 Gebed (Hand.4:29-30)
Met dit inzicht kan je ‘scherp’ bidden en besef je wat werkelijk nodig is: nu dan...! De
dreiging wordt aan de Heere gelaten (zie op...). Laat God strijden en niet wij.
Voor zichzelf vraagt de gemeente voor Gods dienaren (‘slaven’) om vrijmoedigheid om
Gods Woord te spreken en om dat Woord met tekenen te bekrachtigen. Dát is hun doel.
5 Antwoord (Hand.4:31)
God antwoordt. Als reactie op het gebed geeft God een indrukwekkende ervaring dat Hij
in Zijn heilige macht erbij is: de aarde beeft, zoals bijv. op de Sinai (Ex. 19:18).
De gemeente krijgt ook wat ze gevraagd heeft: ze spreken het Woord met
vrijmoedigheid. Een gave van de Heilige Geest, waarmee ze – opnieuw – vervuld worden.
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