
Sterk in de Geest



Want met reikhalzend verlangen wacht de 
schepping op het openbaar worden der zonen 
Gods.
(Romeinen 8:19, NBG)



Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 
zijner macht.
(Efeze 6:10, NBG)



Sta je STERK of ?



Sleutels om

Sterk te staan

Doorbraken te ervaren

Gods kracht te zien doorbreken in jezelf en om je 
heen



Radicale aanbidding



Onze Vader

Bidt gij dan aldus:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
(Mattheus 6:9,10)



David en de ark

2 Samuel 6: 13-23 (Basisbijbel)

13 Steeds als de mannen die de kist van het 
verbond van de Heer droegen zes stappen hadden 
gedaan, offerde David een koe en een kalf. 
14 En hij danste uit alle macht voor de Heer. Hij 
had alleen een lang linnen hemd aan. 



15 Zo haalden David en de Israëlieten de kist van 
de Heer op. De mensen juichten luid en bliezen op 
ramshorens. 
16 Zo kwam de kist van de Heer de 'Stad van David' 
binnen. Davids vrouw Michal, de dochter van Saul, 
stond uit het raam te kijken. Ze zag koning David 
huppelen en dansen voor de Heer. En ze vond dat 
hij zich vreselijk belachelijk maakte. 



17 David had een tent neergezet voor de kist van 
de Heer. En nadat ze de kist van de Heer [ in de 
stad ] hadden binnengebracht, zetten ze hem in de 
tent. Daarna bracht David brand-offers en dank-
offers aan de Heer. 
18 Toen hij daarmee klaar was, zegende hij het volk 
namens de Heer van de hemelse legers. 



19 Aan alle mannen en vrouwen van het volk gaf 
hij een broodkoek, een stuk goed vlees en een 
kruik wijn. Daarna ging iedereen weer naar huis. 



20 Toen David terugkwam om zijn gezin te 
begroeten, liep Michal David tegemoet. Ze zei 
spottend: "Wat hebben de mensen nu een respect 
gekregen voor de koning van Israël! Je hebt je als 
een dronkenlap zonder schaamte uitgekleed! Zelfs 
de slavinnen van je dienaren hebben het gezien!"



21 Maar David antwoordde Michal: "Ik heb gedanst 
voor de Heer. Hij heeft mij koning van zijn volk 
Israël gemaakt in de plaats van jouw vader. Voor 
Hem heb ik zo gedanst.



22 En ik zou me nog wel belachelijker willen 
gedragen en mezelf nog verder willen vernederen, 
om zo geprezen te worden door de slavinnen over 
wie jij het hebt." 
23 En Michal, de dochter van Saul, heeft tot haar 
dood geen kinderen gekregen.



David werd een man naar Gods hart genoemd:

•Was hongerig naar de aanwezigheid van God
•Mensen zien aan wat voor ogen is, God ziet het 

hart aan
• Zalving (Gods Geest) over het verlangen van zijn hart

•Maakte het zijn prioriteit om God uit alle macht te 
aanbidden en te zoeken



Wie lof offert, eert Mij,
en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.
(Psalm 50:23)



Pas nú wil God de gemeente gebruiken om zijn 
grote wijsheid bekend te maken aan de 
onzichtbare leiders en machten van de geestelijke 
wereld. (Efeze 3:10, Basisbijbel)

Opdat nu door de gemeente aan de overheden en 
de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige 
wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.
(Efeze 3:10, HSV)



Bidden in tongen



Geheimenissen

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt 
niet tot mensen, maar tot God, want niemand 
begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij 
geheimenissen.
(1 Korinthiers 14:2, HSV)



En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te 
hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen 
zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het 
denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van 
God voor de heiligen pleit.
(Romeinen 8:26,27, HSV)



Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst 
geloof en bid in de Heilige Geest,…
(Judas 1:20, HSV)



Gebed



Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, 
sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het 
verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene 
ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
(Mattheus 6:6, HSV)



Betekenis gebed

Proseúxomai
•van pros: dichtbij
•En euxomai, euche: wens, verlangen, belofte
Iemand die een belofte aan God maakt om iets te
ontvangen.

Intimiteit met God, vol overgave, bereid om alles op 
het altaar te leggen en dus veranderd te worden



Eenheid

•Ze waren op de pinksterdag in eenheid aan het 
bidden

•Beleid elkaar u zonden (Jakobus 5:16)
•Waar eenheid is, daar gebiedt de Heer Zijn zegen
•Wees niet beledigd en vergeef direct. Houd niks 

tegen elkaar


