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Een levensstijl van gebed en aanbidding 

I. EEN MAN/VROUW NAAR GODS HART 

 
A. Geef gehoor aan het verlangen wat God heeft over jou leven. Spendeer tijd met Hem! 

Zeg jij “Ja” tegen Gods verzoek? Wordt jij een man of een vrouw naar Gods hart? 

Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken 

(Psalm 27:8) 

B. Koning David was een man naar Gods hart. Hij is een goed voorbeeld hoe we achter 

Gods hart aan kunnen gaan. Hij verkoos de wil van God boven zijn eigen wil en 

interesse.  

 

…en maakte David koning, van wie Hij getuigde: “In David, de zoon van Isaï, heb 

ik een man naar Mijn hart gevonden, die geheel naar Mijn wil zal handelen.” 

(Hand. 13:22) 

David leefde een leven vol met gebed en aanbidding tot God. Een levenstijl van gebed 

en aanbidding is een sleutel bij het spenderen van je tijd met God. Voor een ieder zit 

de vorm er anders uit. David was een muzikant en Daniel was weer een echte 

gebedsman. Waarom eigenlijk gebed en aanbidding? 

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de 

HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem 

te ontmoeten in zijn tempel. (Psalm 27:4) 

1. Wonen in het huis van de HEER, de tempel, was Davids enige verlangen. Een 

tempel is een plek van gebed en aanbidding.  

2. Het doel van onze levenstijl van gebed en aanbidding is om Hem te 

ontmoeten en Zijn waarheid te horen. Ook om Zijn liefde te aanschouwen en 

te kennen. 

 

C. Door wat Jezus gedaan heeft voor ons, heeft God nu Zijn woning, Zijn tempel, in ons 

gemaakt door de Heilige Geest.  

…in wie (Jezus) ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont 

door zijn Geest. (Efez. 2:22) 

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden 

woont? (1 Kor. 3:16) 

Als we achter God aan willen gaan en Zijn hart willen ontdekken moeten we dat als 

ware in die tempel in ons doen met de Heilige Geest. Er staat namelijk in de Bijbel dat 

alleen door de Heilige Geest de geheimen van Gods hart geopenbaard kunnen worden 

aan ons. 



Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet 

heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd 

voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de 

Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God (1 Kor. 2:9-10). 

II. WAAROM ACHTER GODS HART AANGAAN 

 

A. Waarom moet dit eigenlijk? Waarom achter God aangaan? Ik denk dat ons grootste 

hartsverlangen is om tot onze bestemming (met alles; studie, baan, liefde, vrienden, 

het leven, etc) te komen. Onze bestemming is te vinden in God, in wie Hij is en wat Hij 

over jou zegt. 

Alles is erdoor (Jezus) ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 

(Joh. 1:3) 

B. Wat heb ik eraan? God kennen is het eeuwige leven (Joh. 17:3). Daar heb je vast wel 

wat aan! Daarnaast is God een goede God (Ps. 100:5) die ons een hoopvolle toekomst 

wil geven (Jer. 29:11). Hij wil ons de verlangens van ons hart geven (Ps. 37:4). Ook 

heb je in dit leven God aan je zijde (Ps. 23). Hij maakt jou vrij (Gal 5:1). Ook bij ons 

voorbeeld, David, was God goed en aan de zijde van David. God beloof zelfs ook dat 

Davids troon voor eeuwig stand zou houden (2 Sam 7:16) Een God als dit wil jij toch 

ook najagen? 

 

Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. (Psalm 37:4) 

 
III. HOE ACHTER GOD AAN 

 

A. Als we ons avontuur beginnen en God gaan najagen kost dat veel tijd en energie. 

Jezus vraagt ons eigenlijk om alles aan God te geven. Om Gods wil te verlangen in 

plaats van onze eigen interesses en verlangens.  

…heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand en met heel uw kracht.” (Marc. 12:30) 

God liefhebben met je hele hebben en houden kost tijd. Ook om erachter te komen 

wat Hij wil kost tijd. God vraagt ons daarom ook om tijd met Hem te spenderen. Het 

woord intimiteit zou eigenlijk zo geschreven moeten worden: IntimiTIJD. Het wordt 

TIJD dat we tijd gaan spenderen met God.  

B. We moeten de tempel in ons vullen met gebed en aanbidding tot God. Lees je Bijbel 

en bid elke dag. Samen met de Heilige Geest, onze Helper, gaan we aan de slag om de 

intimitijd te versterken. Het boek Psalmen is onze gratis gids hoe David intimitijd 

met God had. Verdiep je erin! 

 

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij 

je zal zijn: de Geest van de waarheid… (Joh. 14:16-17a) 

 



C. Een grote tegenstander tijdens onze intimiteit met God is zonde. Door zonde voelen 

we ons niet meer ‘gekwalificeerd’ om bij God te zijn. Als bewustwording van zonde 

komt rennen we vervolgens vaak van God weg en niet naar God toe, wat we eigenlijk 

zouden moeten doen. God rent niet van jou weg, Hij rent juist naar jou toe. Ren altijd 

weer naar God toe! Je bent gekwalificeerd door Jezus! Zijn waarheid gaat boven jouw 

gevoelens of emotie. 

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op 

zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, 

“ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon 

genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het 

mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef 

hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 

want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren 

en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. (Luc. 15:20b-24) 

Ook David had door dat Gods waarheid hem er altijd bovenop hielp. Zo kon hij weer 

doorgaan. Onthou dus goed. Als zonde komt en schaamte maakt zijn opwacht. Belijd 

je zonde en keer gelijk naar jouw Bevrijder! Ga door met Gods hart ontdekken. 

Ik ben arm en zwak (zondig), Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn 

bevrijder, (Ps. 40:18) 

IV. SAMEN ACHTER GODS HART AAN 

  

A. David vulde de tempel in hem met gebed en aanbidding, daarom was hij een man 

naar Gods hart. Maar niet alleen daarom was hij een man naar Gods hart. 

Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, 

overeenkomstig (met) Gods wil gestorven... (Hand. 13:36a) 

Wat David ook een man naar Gods hart maakte is omdat hij zijn generatie gediend 

heeft overeenkomstig met Gods wil. We kunnen dus opvatten dat je 1) Gods wil 

ontdekt en 2) Gods wil doet als naar Gods hart wil zijn. 

B. Een van de dingen die David gedaan heeft was het invulling geven aan de tabernakel 

(woning voor God) waar God 24/7 geprezen en verhoogd werd (1 Kron 23-25). God 

verlangt er naar dat je de mensen om je heen dient om ze tot Gods aanwezigheid te 

brengen. 

 

C. David kon niet in zijn eentje een plek creeren waar God 24/7 geprezen en verhoogd 

werd. Hij had hulp van duizenden anderen. Wij moeten ook samenwerken. God 

brengt mensen die naar Zijn hart zijn bij elkaar om samen de geheimen en wil van 

God te ontdekken en te doen. God verlangt er naar om onder het volk te zijn. We 

moeten samen bouwen aan die tempel, die Jezus een huis van gebed noemde. 

 

…terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van 

gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ (Luc. 19:46) 

 



D. God verlangt naar een huis van gebed, niet om zichzelf een beter gevoel te geven of 

om zijn ego op te krikken, nee Hij verlangt dat de aarde net als de hemel wordt. 

…laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

(Mat. 6:10) 

God heeft een vurig verlangen voor ons. Hij is jou niet vergeten. Samen met jou wil 

Hij een beweging starten vol met liefde. Dat is de gebedsbeweging, het huis van 

gebed, een plek van ontmoeting met de God van liefde. 

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met 

vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. (Zach. 8:2) 

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. (1 Joh. 4:8) 

E. De kern van een levenstijl van gebed en aanbidding en een man of vrouw naar Gods 

hart zijn is te vinden in God. Want, wij verlangen God omdat Hij ons verlangt. Wij 

houden van Hem omdat Hij van ons houdt.  

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. (1 Joh. 4:19) 

 

V. SAMENVATTEND 

 
A. Als dit de kern is, is God eigenlijk het begin en het einde. We hebben dus intimitijd 

nodig! Spendeer tijd met Hem! God verlangt dat je een man of vrouw naar Gods hart 

wordt. 

  

Weet dat je een tempel van de Heilige Geest bent en in die plek door gebed en 

aanbidding Gods hart kunt gaan ontdekken.  

 

Al komt de strijd, de moeite en de zonde we blijven vasthouden aan Gods liefde en 

Zijn genade en waarheid.  

 

Laten we samen met anderen aan de slag gaan om God, die het waard is, verhoogd 

en geprezen te zien in onze samenleving. Dat een ieder deel mag gaan worden van 

deze gebedsbeweging, een beweging vol van Gods liefde. 

 

B. Vang de golf van Zijn liefde. Neem deel aan deze beweging en laat je vullen met Gods 

liefde door de Heilige Geest. God wacht op je. Liefde wacht op je. 

…omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons 

gegeven is. (Rom. 5:5) 

C. David heeft nog een goed advies: 

 

Nu dan, richt uw hart en uw ziel erop om de HEERE, uw God, te zoeken. Sta op en 

bouw het heiligdom van de HEERE God (1 Kronieken 22:19) 

 


