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Lezing
Markus 11: 12-26
Tekst: vers 24 Daarom zeg Ik u: ‘Alles wat u bidden begeert,
geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’

Preeksamenvatting
Bij Markus 11:23 -> Over de kracht van gebed kent de kerk van Egypte het verhaal van patriarch Abraham en
Simon de Schoenmaker (met slechts één oog). Zij leefden in de 10 e eeuw na Christus. Op het gebed wordt in Caïro de
berg Moqattam drie kilometer verplaatst. Tot op de dag van vandaag is er aan de voet van de berg de beroemde
Rotskerk. Op het gebed worden bergen verzet! De kerk in Egypte beseft: óf we houden het geloof levend door te
leven in de biddende omgang met God, óf we worden opgeslokt door de wereld. We kunnen als westerse christe nen
veel van de kerk in Egypte leren. Achter onze gebeden staat de machtige Schepper van hemel en aarde, wiens macht
onbeperkt is.
‘Alles wat u biddend begeert, geloof dat je het ontvangen zult, en het zal je ten deel vallen’, zegt Jezus. Alles?
Wil van God - 1 Joh.5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort,
telkens als wij bidden naar Zijn wil. Je mag de Heere je verlangens voorleggen in gebed, maar laten we er wel bij
zeggen: Uw wil geschiedde. Dit gebed snijdt in eigen vlees. Ik besef dat ik niet zo trouw en gewillig ben om Gods wil
te doen. Tegelijk is het een heerlijke belofte. Als iets is naar de wil van God, zal Hij ons verhoren! Speur in de Bijbel
naar de wil van God. En breng het in gebed bij God.
Bidden in Jezus’ naam – Johannes 16:23,24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in Mijn
Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam. Bid en u zult ontvangen, op dat Uw blijdschap
volkomen zal zijn. Het is goed om voorbede te doen voor anderen, in Jezus’ naam. Onze gebeden dienen niet
losgezongen te zijn van de Heere Jezus. Voordat je bidt, is het goed om je te richten op Jezus. Zie hoe Jezus daar
loopt in Jeruzalem. Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon. Onze gebeden dienen God dependent and Christ
centered te zijn. Laat het in onze gebeden er vooral om gaan dat we déze Jezus mogen leren kennen. Dat wij en
anderen gewassen mogen zijn in het bloed van Jezus. Laat het ons gebed zijn dat alles in ons lieven dienstbaar mag
zijn aan Jezus, en aan Zijn Koninkrijk. Zijn persoon en Zijn werk voor ogen houden, zet een streep door al mijn
ambities. Het leert me bidden: Leer mij een volgeling van U te zijn, Heere Jezus. Leer mij zelfverloochtening en
kruisdragen.
Gehoorzaamheid aan God – 1 Joh.3:22 En wat wij ook maar bidden ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden
in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. Verhoring van het gebed en het houden van Gods geboden gaan
samen op. Mag je verhoring van je gebed verwachting nemen als je een loopje neemt met Gods geboden? Er is e en
verband tussen gebedsverhoring door God en levensheiliging van onze kant. Voor alles dienen we ons hart heilig te
bewaren. Dit kan onderbouwd worden vanuit Markus 11. Jezus spreekt de woorden over gebed uit gelijk na de
reiniging van de tempel. Het huis van gebed is tot een koophal en rovershol geworden. Jezus herstelt en beschermt
deze heilige plaats. Hij staat niet toe dat ook maar iemand een voorwerp door de tempel draagt. De boodschap is
helder: deze plaats, de tempel, moet heilig zijn. ‘Denk je dat de HEERE God nog luistert naar jullie, als je deze plek
niet heilig houdt?’ Zo is ons hart, ons leven, een tempel van de Heilige Geest (1 Kor.6:12-20). Een toepassing hierbij:
zoals een schildwacht bij het paleis van de koning gespuis tegenhoudt, zo diene n wij onze levens te bewaken.
We mogen met verwachting bidden. In afhankelijkheid aan God de Vader, gericht op Jezus. Er staat
geschreven in Gods Woord: Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.
Bijbelstudie
1) In vers 24 zegt Jezus ‘Voorwaar, Ik zeg u’. Bestudeer de andere teksten in het Markus-evangelie waar Jezus deze
woorden in de mond neemt. Markus 3:28 / 8:24 / 9:1 en 41 / 10:15 en 29 / 12:43 / 13:30 / 14:9, 18, 25 en 30
2) Er schuilt kracht in het gebed, omdat we bidden tot de Almachtige God en Schepper. Daarom klinkt het telkens
in de Bijbel: Bid en u zal gegeven worden.
Lees en bestudeer de volgende teksten: Math. 7:7, 17:20, 18:19 / Markus 9:29 / Lukas 11:9 / Joh.14:13, 15:7,
16:23,24 / Jakobus 1:5-8 / 1e brief Johannes 5:14,15
3) Hoe krachtig is het geloof? Hoe krachtig is de God op wie wij ons in geloof richten?
Matth.17:20 / Matth.21:21 / Lukas 17:6 / 1 Kor.13:2
4) Wat betekent het voor u dat ons gebed ‘God-dependent & Christ-centered’ dient te zijn?

