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DE NOODZAAK VAN HET GEBED – DEEL 1
Deze brief onthult de belangrijke en vitale noodzaak van het gebed! – Het betreft de opwindende beloningen van een
volhardend, zegevierend gebed! – Niet gewoon maar een gebed, maar het gebed des geloofs! (Jakobus 5:15) "Naast uw petitie
(verzoeken) bestaat het gebed uit vier elementen; ontvangen, aanbidding, lofprijzing en hartelijke dankzegging! – En ook elke
vorm van belijdenis, waarvan u denkt dat u dat voor uw tijd van gebed zou moeten doen! . . . "Herinner u dit, echt geloof neemt
waar 'als feit' voordat het aan de rest van de zintuigen geopenbaard is! . . . U weet er niet alles over, maar u weet dat u het
antwoord binnenin u (het Koninkrijk van God) hebt om uw wonder een begin te geven!" "Ieder persoon heeft alreeds die mate van
geloof in zich! Het is aan ons om het tot in grote daden te laten groeien en bloeien! . . . Geloof is standvastigheid, vastbesloten!"
Heb. 10:35, "Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, en u zult een grote beloning ontvangen!" – "Heb altijd tot het einde
toe een volle zekerheid!" (Heb. 6:11) En vers 15, "En nadat hij geduldig had verdragen, heeft hij de belofte verkregen!"
Want vanaf het begin heeft u alreeds uw antwoord werkende! – Math. 7:8, "Want een iegelijk die bidt, die ontvangt!" etc. – Om
geloof geldig te laten zijn moet het in Gods beloftes verankert zijn. Meer over geloof in een ogenblik!
"Eigenlijk zouden Christenen van hun gebed en geloof een zaak met God moeten maken! – Paulus zei dat het onze
professie is!" – "En als u goed wordt in uw professie, geeft Jezus u de sleutels tot het Koninkrijk!" . . . We leven in de dagen van een
gouden kans; het is ons uur van beslissing! . . . Binnenkort zal deze voorbij zijn, en voor altijd weg zijn! – "Gods volk zou een
verbond van gebed moeten aangaan! – Mijn partners zouden in een verenigd gebed hun krachten moeten bundelen! – We zouden
onze krachten moeten mobiliseren! – Alleen zouden we er mogelijk duizend kunnen verslaan, maar een verenigde actie kan tien
duizend van de vijand verslaan!" (Lees Deut. 32:30) "Onthoud dit, het hoogste ambt in de gemeente is die van een
bemiddelaar (Weinig mensen weten dit). Het is juist de bediening die Jezus had, en Hij houdt zich er nu mee bezig!" –
"Ziende dat hij leefde om voorbede voor hun te doen!" (Hebr. 7:25) Mozes, Elia en Samuel waren enige van de grootste
bemiddelaars die er ooit geleefd hebben! En u hebt dit koninklijke voorrecht ook!" – "Positieve en zegevierende gebeden
kunnen de dingen rondom u heen veranderen. Het zal u helpen de goede kanten in mensen te zien en niet altijd de afschuwelijke
en het negatieve kanten!" – Een constant gebedsleven is absoluut onmisbaar! – "Een vastberaden en getrouw gebed kan een
evangelie invasie brengen en de kwade krachten terugdringen! Als u van het gebed een zaak maakt, dan kunt u aan het einde van
uw dagen op uw leven terugkijken, en er zeker van zijn dat het succesvol is geweest! Want dat is juist hetgeen wat geloof en gebed
produceert!" – "Indien de kinderen van de Heere het gebed niet tot een deel van hun leven maken, kunnen zij er zeker van
zijn dat de duivel allerlei complicaties in hun leven zal introduceren!" – "Als een persoon serieuze problemen en
moeilijkheden wenst te overwinnen zou hij een bolwerk tegen Satans toekomstige aanvallen moeten bouwen! Want de Satan is
bezig om valkuilen en valstrikken te zetten waar de mensen totdat het te laat is niks vanaf weten! – Dagelijks gebed zal men er
zonder nare gevolgen doorheen helpen, of er geheel uit houden; zelfs voorkomen dat het begint!"
Een van de eerste dingen die de Heilige Geest ons onder de aandacht bracht – is dat er in de vroegere gemeente een definitief en
regelmatig uur van gebed vastgesteld was! – Zij gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de
negende ure. (Hand. 3:1) Voordat Gods kinderen als zijnde het lichaam van Christus bij elkaar in eenheid kunnen komen,
moeten zij in het dagelijks gebed zijn! – "Het is goed om een regelmatige tijd van gebed vast te stellen. Of men nu staande,
knielende of neergelegen is, de Heer ontvangt het gebed des geloofs." – "En in sommige gevallen kan een persoon daadwerkelijk
biddende zijn als hij met zijn werk bezig is. Maar mis geen dag met betrekking tot het dagelijks contact met de Heer der
Heerscharen!" – En Jezus zei, dat Hij in uw dagelijkse noden zal voorzien!" Geef ons heden ons dagelijks brood," etc.
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