Het geheim van gemeenschappelijk gebed
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In hoofdstuk 2 van het boek Daniël lezen we over een droom die Nebukadnezar kreeg.
Nebukadnezar riep zijn wijze mannen en vertelde hen „geef mij de droom en de uitleg
ervan te kennen“. Deze wijze mannen zijn een beeld van predikers welke geen zalving
van God hebben, maar misleiders zijn. Zulke predikers kunnen het Woord van God of de
tijden niet juist verstaan. Deze wijze mannen zeiden: „Er is niemand anders die het in de
tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden…..Laat de koning
aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen“. We
weten allemaal als iemand ons zijn droom verteld is het eenvoudig om iets te verzinnen
en voor te doen als of deze uitleg van God komt! Op dezelfde wijze handelen vele
predikers ook vandaag de dag. Maar Nebukadnezar was een sluw man. Hij zei hen: „Als u
werkelijk gezalfd bent door God, kunt u mij de droom ook zo uitleggen“.
Een ware dienstknecht van God, die waarlijk door God gezalfd is, zal bovennatuurlijke
dingen ervaren in zijn bediening. U gaat bijvoorbeeld naar een plaats waar u niemand
kent, en u predikt het Woord daar. Het Woord blijkt zo exact bij de nood van de mensen
die u horen aan te sluiten dat men de gedachten krijgt dat iemand u over hen en hun
problemen heeft ingelicht. Het is dit element van profetie dat we nodig hebben in onze
bediening in deze tijd. We moeten er naar zoeken als we dit niet kennen. De Bijbel draagt
ons op: „streef naar……..dat u mag profeteren“ (1 Kor. 14:1).
Toen Daniël hoorde van het probleem, bleef hij rustig en kalm. Hij hanteerde de situatie
met grote wijsheid (Dan. 2:14). Hier treffen wij een jonge man aan met een grote wijsheid!
Is het nodig om fouten te maken als je jong bent? Nee. Sommige mensen zeggen dat
jonge mensen wel vele fouten zullen maken. Daniël overkwam het niet. We lezen nergens
in de Bijbel dat Daniël in zijn hele leven een enkele foute daad beging. Hij was een
bijzondere man, zoals Josef – ook van hem wordt nauwelijks enige fout genoemd.
Waarom maak jij niet deze jonge mannen tot jouw voorbeeld en zeg: „Heere, ik hoef niet
te vervallen tot de verkeerde dingen die andere jonge mensen doen. Ik wil het voorbeeld
van deze jonge mannen volgen, die leefden in ootmoed en in de vreze van God vanaf hun
jeugd“.
Maar ik geef toe, dat zulke jonge mensen erg zeldzaam zijn. De meeste jonge mensen, die
ik ken, doen vele domme dingen – veelal omdat zij zich niet onderwerpen aan het gezag
waaronder God hen stelt. Zij denken dat ze zelf erg verstandig zijn, en zo eindigen ze in
1001 domme dingen. Dit is de harde weg om te leren. Maar er is een betere weg. Als je
jezelf verootmoedigd en in de vreze Gods leeft en aan het gezag waar God je onder
gesteld heeft onderwerpt, kun je van jongs af aan leren om geen domme dingen te doen.
Daniël is een prachtig voorbeeld daarvan.
Hoe kwam Daniël aan het antwoord betreffende de droom van Nebukadnezar? Hij had
voor alles geloof dat God het hem zou openbaren.
Hij zocht God. Hij riep zijn vrienden samen (Dan. 2:17). Er is een grote waarde in het
gemeenschappelijk gebed als wij moeilijkheden ontmoeten die te groot voor ons zijn.
Daniël begreep het geheim van dit gemeenschappelijk gebed. Hij was een man van het
Nieuwe Verbond die leefde onder het Oude Verbond. Zijn houding was: „Laat mij niet

alleen voor deze zaak bidden. Laat ik mijn drie vrienden roepen en laten we samen in
gebed gaan“. En zij baden samen en er staat dat zij: „het aangezicht van de God van de
hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze
verborgenheid“ (Dan. 2:18).
Ze begonnen hun tijd van gebed met een tijd van lofprijzing. Dit is altijd een juist begin. Ze
baden: „De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is
de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt
koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben“ (Dan.
2:20,21). Elke keer als u merkt dat u er in gebed niet doorkomt, begin dan de Heere te
prijzen en te aanbidden.
Denk aan Gods grootheid en dank Hem – en u zult merken dat de verhinderingen zich
onmiddelijk oplossen.
Toen openbaarde de Heere de droom en zijn betekenis aan Daniël. Zo ging Daniël naar de
koning en gaf hem de uitleg, tegelijkertijd erkende hij: „niet door een wijsheid die in mij is
boven alle levenden…..maar door God die het mij openbaarde" (naar Dan. 2:30).
Daniël was een nederige jonge man, die God al de eer gaf. God openbaart Zijn waarheid
aan zulke mensen.
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