Aantekeningen bij het onderwijs over profetisch gebed

Gods profetische woord is een lamp en een vast punt in de duistere wereld waarin wij leven.
2 Petrus 1:19 HSV En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed
aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag
aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart.
20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg
toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar
heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven [letterlijk: aangeblazen/ingeblazen],
hebben gesproken.

De context en de focus betreffen de wederkomst. Het is belangrijk om acht te geven op het
Profetische Woord van God – want dat is vast en zeker – maar dat geldt niet voor de verzinsels en
fabels van mensen (vers 16).
Petrus zal ongetwijfeld hebben gedacht aan Psalm 119:105. Daar lezen we dat Gods Woord (de
Logos) een lamp en een licht is. In Openbaring 22:16 zien we dat Jezus de Blinkende Morgenster is.

Gods Profetische Woord is niet alleen bedoeld om ons kennis te verschaffen, maar ook om ons actief
te betrekken bij Gods handelen. Dit gebeurt wanneer de profetieën een plaats krijgen in onze
gebedstijden1. We noemen dit profetische voorbede.
Er zijn echter veel meer vormen van gebed.
A Persoonlijke gebeden
Deze gebeden bidden we veelal alleen. Het zijn gebeden voor onze eigen situatie, waarbij onze
wensen en verlangens centraal staan. Paulus roept ons op om onze verlangens aan God bekend te
maken. Hij gebruikt daarbij 3 verschillende Griekse werkwoorden die elk een aspect van gebed
benadrukken.
Filippenzen 4:6 HSV Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw [jullie] verlangens in alles,
[1] door bidden [2] en smeken [3] met dankzegging bekend worden bij God;

1

Het boek van de profeet Jesaja is het meest geciteerde boek in het Nieuwe Testament (ongeveer 419 maal).
Jesaja wordt wel het 'proto-evangelie' genoemd. De term evangelie is afkomstig uit dit boek. De Psalmen
worden rond 414 maal geciteerd en op de derde plaats staat Exodus, dat 240 maal wordt aangehaald.
Naast Jesaja, zijn Ezechiël, Daniël en Jeremia de meest geciteerde profeten.
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B Gebed voor anderen
We bidden deze gebeden alleen of samen met anderen.
1Tim 2:1 HSV Ik roep er dan vóór alles toe op dat [1] smekingen [2] gebeden [3] voorbeden [4]
en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst
zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.
3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle
mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
VOORBEELDEN VAN DEZE VORMEN VAN GEBED
De apostel Paulus maakt in bovenstaande gedeelten gebruik van een aantal Griekse woorden die
verschillende aspecten van gebed benadrukken.
[1] Het algemene gebed of vraaggebed
Proseuché [προσευχή] = de algemene vorm van gebed2. Proseuché is een Griekse weergave van het
Hebreeuwse woord voor gebed (תְּ ִפלָּה/tefilla). Het kan zowel voor een vrij gebed als voor een
formulier gebed, als voor een Psalm worden gebruikt.
Het woord benadrukt in de eerste plaats het zoeken van Gods aanwezigheid en het uiten van onze
gevoelens en verlangens. Het woord benadrukt een vertrouwelijke omgang met God en een kinderlijk
vertrouwen.
Het wordt ook gebruikt voor een vraaggebed (Mat. 21:22, Hand. 12:5). We vinden Proseuché onder
meer in Mat. 17:21; Hand. 1:14, 2:42, 6:4; Rom. 12:12; Ef. 6:18; 1Petr. 3:7 en Opb. 5:8.
 Voorbeeld van een vraaggebed:
Jezus vroeg [προσεύχομαι] de Vader: "Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat
niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden" (Lukas 22:42).

[2] Het smeekgebed
De'esis [δέησις – afgeleid van δέομαι] = een verzoek, petitie of smeekgebed.
De nadruk ligt vooral op een persoonlijke behoefte of de nood van een ander.
We vinden de'esis onder meer in Rom. 10:1; 2Cor. 9:14; Ef. 6:18; Jak. 5:16 en 1Petr. 3:12.
De'esis wordt vaak samen met proseuché gebruikt (Hand. 1:14; Efez. 6:18; Fil. 4:6; 1Tim. 2:1 en 5:5).
 Voorbeeld van een smeekgebed
In Lukas 1:13 lezen we dat Zacharias God om een zoon had gesmeekt [δέησις].

[3] Het Dankgebed
Eucharistia [εὐχαριστία] = dankgebed, dankzegging.
We vinden eucharistia3 onder meer in 1Cor. 14:16; 2Cor. 9:11; Fil. 4:6 en Kol. 4:2.
2

Προσευχή is het zelfstandig naamwoord van het werkwoord bidden (προσεύχομαι/proseuchomai).
Een kortere vorm van het werkwoord (εὔχομαι) wordt overigens ook gebruikt.
Een gebedsplaats of synagoge wordt ook wel met προσευχή aangeduid (Handelingen 16:16).
3

Εὐχαριστία wordt ook gebruikt voor de zegenspreuk of dankzegging (bracha) over de wijn. Joden noemen de

| Profetisch bidden |

Pagina 3

 Voorbeeld van een dankgebed
Jezus dankt voordat Hij Lazarus uit het graf naar buiten roept: "Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord
hebt" - Johannes 11:41.
Veel van de bovenstaande gebedsvormen zijn niet in de eerste plaats voor een gebedsgroep of
gemeentebidstond bedoeld. Ze kunnen thuis in de persoonlijke gebedstijd worden gedaan.
[4] Het pleitgebed / voorbede
Enteuxis [ἔντευξις afgeleid van ἐντυγχάνω] = ontmoeting, bespreking, voorbede, voorspraak. Het is
een pleitgebed voor of namens anderen (1 Tim. 2:1, 4:5). Het werd ook gebruikt voor het naderen
tot een koning met een petitie (Hand. 25:24).
Bij het pleitgebed treedt de voorbidder op als tussenpersoon of advocaat (parakletos).
 Voorbeeld van een pleitgebed / voorbede
Jezus pleit [ἐντυγχάνω] voor ons (Rom. 8:34, Hebr. 7:25) evenals de Heilige Geest (Rom. 8:27).
 Voorbede is eigenlijk een juridische term
De context van gebed en voorbede is het terrein van de rechtspraak.
Het Hebreeuwse werkwoord bidden is afkomstig van de werkwoordstam pallel () ָּפלַל. Dat werkwoord
betekent niet alleen bidden, maar ook rechtspreken, richten en bemiddelen (1Sam. 2:25, 7:5; 2Kron.
6:22-40, 7:14; Neh. 1:6; vgl. Psalm 106:30).
We zien deze context ook terug in verschillende aanduidingen die met gebed hebben te maken.
 De Here God is de (rechtvaardige) rechter (Psalm 7:11, Heb. 12:23).
 Satan (שטָּן
ָּ ) = Tegenstander, tegenpartij en aanklager (Job 1:6-12; 1Cor. 7:5; Openb. 12:10);
Duivel / diabolos (διάβολος) = lasteraar, valse beschuldiger (Luk. 4:2, 13; Joh. 8:44).
 Er zijn net als bij een rechtszaak 2 of 3 getuigen nodig (Deut. 19:15, Mt 18:16; 1Tim. 5:19).
Dat geldt ook voor gebed en profetie:
Mat. 18:20 SV Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het
midden van hen.
1Cor. 14:29 SV En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen.
 Jezus is de Pleiter of Advocaat (Parakletos) (Joh. 14:16),
evenals de Heilige Geest (Joh. 14:26; 15:26. Vgl. Hand. 9:31).
Parakletos (παράκλητος) betekent zowel pleiter, advocaat als voorbidder.

Andere Griekse woorden
De Bijbel gebruikt, naast de bovengenoemde woorden, nog tal van andere woorden voor gebed;
beker wijn waarover de zegen wordt uitgesproken (zoals aan het begin van de sabbat) de beker der dankzegging
of kos sjel bracha ()כוס של ברכה. Paulus noemt de beker bij het avondmaal (1Cor. 10:16) eveneens de beker van
dankzegging. Dit vers is tevens de oorsprong van de term eucharistie.
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Sommige van termen worden ook buiten het kader van het gebed gebruikt, waaronder;
 aiteo [αἰτέω] = vragen, verlangen (Mat. 6:8, 7:7, 18:19, 21:22; Joh. 16:24; Jak. 4:2,3; 1Jo 3:22, 5:14);
 deomai [δέομαι] = verlangen, verzoeken, smeken, om hulp vragen (Mat. 9:38; Luk. 22:32; Hd. 4:31);
 erotao [ἐρωτάω] = vragen, om iets vragen (Joh. 14:16, 17:9, 15);
 exomologeo [ἐξομολογέω] = erkennen, belijden, beloven (Hd. 19:18; Fil. 2:11; Jak. 5:16; Op. 3:5);
Daarnaast zijn er nog tal van woorden voor loven, prijzen en aanbidden.
C. Profetisch pleitgebed of proclamatie
Een specifieke vorm van gebed is het profetische pleitgebed. Hierbij staat niet een nood van onszelf
of van een ander centraal. Deze vorm van gebed is geheel gericht op de Here God en Zijn plan.
We zijn geroepen om medewerkers of medearbeiders van God te zijn.
1Cor. 3:9 SV Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.
God zoekt mensen die Hem helpen en ondersteunen. Dat was in het bijzonder het geval in de periode
dat Israël achter vreemde goden aanging en daardoor Gods oordeel over zich afriep.
De profetische voorbidder wordt in het Hebreeuws ook wel 'helper' (ézer –  )עז ֶרof 'ondersteuner'
(samach -  )סָּמַךgenoemd;
Jesaja 63:5 NBG En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was
niemand, die ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid
heeft Mij ondersteund, …
God is op zoek naar mensen die op de bres willen gaan staan.
Ezechiël 22: 30 HSV Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn
aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten,
maar Ik vond niemand …
God was verbijsterd dat er geen voorbidder was;
Jesaja 59:16 SV Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen
voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem.
Jesaja 59:16 NBG Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide
trad. Toen bracht zijn arm Hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde Hem.

Het Hebreeuwse werkwoord dat in dit vers wordt gebruikt is afgeleid van een werkwoord dat
ontmoeten of raken4 betekent. Het werkwoord betekent letterlijk tussenbeide komen, voorspraak
doen voor iemand of voor iemand pleiten (Jer. Jer. 15:11, 36:25, vgl. 1Joh. 2:1).

4

We vinden het werkwoord ( ) ָּפגַעof de hif'il hiervan ( ) ִה ְּפגִי ַעonder meer in Jer. 7:16, 27:18 en 36:25.
Het werkwoord wordt in het Hebreeuws nooit als zelfstandig naamwoord (voor voorbidder) gebruikt.
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De Here Jezus als voorbidder
Jesaja profeteert over de bediening van voorbede van de Here Jezus:
Jesaja 53:12 HSV Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat
Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van
velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

 WAT IS PROFETIE?
Voordat we verder ingaan op profetische voorbede willen we eerst kort ingaan op de betekenis van
het profetie.
Profetie kent verschillende vormen
1. Een belofte van God of een openbaring van Gods plan
Het doel hiervan is dat we gaan handelend of ons op iets gaan voorbereiden.
Het uiteindelijke doel is de bouw van Gods huis of tempel; de gemeente (Ef. 2:21).
(De tabernakel en de tempel waren voorafschaduwingen van Gods werkelijke huis.)
Sommige beloften hebben voorwaarden
We kunnen deze beloften alleen maar ontvangen indien aan de voorwaarden wordt voldaan!
 Voorbeeld van een belofte met voorwaarde
In Joël 2 staat de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest.
Het gedeelte begint echter met een oproep tot bekering en gebed (2:12-17).
Toen Jezus na zijn opstanding de Heilige Geest beloofde (Handelingen 1:8),
wisten de discipelen dus wat ze moesten doen. Ze hebben 10 dagen eendrachtig in gebed
doorgebracht (Handelingen 1:14 SV) voordat de Heilige Geest werd uitgestort.
2. Een woord van opbouw, bemoediging en troost
1Cor. 14:3 HSV Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning
(= aansporen en bemoedigen) en troost.

3. Oproep tot bekering
Profetie is soms of aanzegging van een oordeel, maar geen voorspelling!
Dat betekent dat we ons moeten veranderen.
 Het voorbeeld van Jona
Jona predikte geen bekering, maar uitsluitend oordeel. Jona predikte: "Nog veertig dagen en Ninevé
wordt ondersteboven gekeerd!"
De mensen van Ninevé geloofden in God en de stad werd daarop niet verwoest (Jona 3:4-5).
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Door bekering worden we gered van Gods oordeel!
Jeremia 26:13 HSV Nu dan, maak uw wegen en uw daden goed (NBG: betert uw handel en
wandel) en luister naar de stem van de HEERE, uw God (= gehoorzaam Hem). Dan zal het de
HEERE berouwen over het kwaad dat Hij over u uitgesproken heeft.
Berouwen betekent niet dat de Here God ergens spijt van heeft. Het betekent eigenlijk dat Hij zichzelf
troost door aan het volk medelijden te betonen.
Hij vraagt van ons overigens dezelfde houding (Mat. 5:7, 18:33).
Op gelijke wijze kan Gods beloofde zegen alleen maar komen indien aan de vereiste voorwaarden
wordt voldaan.
4. Openbaring van Gods hart
Profetie is bedoeld om het hart van God te zien en ons op te roepen tot voorbede en passie.
Abraham en Mozes kenden het hart van God.
5. Het tot stand spreken van dingen die God heeft geopenbaard
Profeteren is het uitspreken en proclameren van de dingen die in Gods hart zijn onder de zalving van
Zijn Geest. Zoals God zelf zei: "Er zij licht" en het licht zichtbaar werd, moeten profeten soms
eveneens ding dingen proclameren zodat ze zichtbaar kunnen worden.
 Het voorbeeld van Ezechiël
Ezechiël moest spreken en profeteren tegen bossen in het zuiden:
Ezechiël 20:45 Het woord des HEEREN kwam tot mij: 46 Mensenkind, keer uw gelaat naar het
zuiden, laat uw woorden stromen tegen de Zuiderstreek, profeteer tegen het woudgebied, het
Zuiderland, 47 en zeg tot het woud van het Zuiderland: Hoor het woord des HEEREN: zo zegt de
Here HEERE: zie, Ik steek een vuur in u aan, dat elke groene boom en elke dorre boom in u zal
verteren. De laaiende vlam zal niet uitdoven, maar van het zuiden tot het noorden zullen alle
aangezichten erdoor verzengd worden.
48 En al wat leeft zal zien, dat Ik, de HEERE, ze ontstoken heb; zij zal niet uitdoven.
Hij moest eveneens profeteren dat het land zich klaar zou maken voor de terugkeer van de Joodse
ballingen:
Ezechiël 36:6 daarom, profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen en de heuvels, tot
de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Here HEERE: …
Hij moet spreken tegen de beenderen die ongehoorzame Joodse volk symboliseerden:
Ezechiël 37:4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre
beenderen, hoort het woord des HEEREN.
Zoals zijn profetische handelingen, gebeden en proclamaties nodig waren voor het herstel van Israël,
heeft God vandaag ook mensen nodig die Zijn Woord lezen, geloven, bidden en ernaar handelen.
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 Wat profetie wel en niet is
Voordat we Gods Woord gaan bidden en toepassen is het belangrijk om te weten wat profetie al of
niet inhoudt.
Wat profetie niet is

Wat profetie wel is

Het zien van de volledige toekomst

Het zien van Gods model

Hoe of wat het zal zijn

Hoe of wat het hoort te zijn

Een vernietigend oordeel

Een oproep tot verootmoediging, bekering
en gehoorzaamheid

Een toekomstvoorspelling

Een oproep om deel te nemen aan Gods en
om de toekomst te beïnvloeden

Een chronologische weergave

Een weergave van Gods handelen
(Er bestaat voor God geen tijd noch is er
scheiding tussen plaats en tijd)

Niet alles staat vast in Gods plan
Wij kunnen door gebed en handelen invloed uitoefenen op de toekomst.
 Voorbeeld van Mozes
Door Gods oordeel werd Mirjam melaats (Numeri 12). Mozes bidt echter voor haar en God herstelt
haar (Num. 12:13).
God laat zich ook door Egypte verbidden!
Jesaja 19:22 En de HEERE zal de Egyptenaars dapper slaan, en genezen; en zij zullen zich tot den
HEERE bekeren, en Hij zal Zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen.

Abraham en Mozes leggen zich niet neer bij een aangekondigd oordeel van God, maar ze doen
voorbede. Abraham dingt daarbij zelfs af (Genesis 18:23 )
Ook Hizkia en Hanna leken tegen Gods wil te bidden, maar ze wisten hoe het hoort te zijn!
 Sommige zaken staan vast
Als Nederlanders vinden we het soms moeilijk om met God te onderhandelen, terwijl de Here God
het van ons verlangt
Zelfs tegen het ongehoorzame Israël zegt de Here God: "Komt laat ons samen richten '…
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 Het voorbeeld van Paulus
Paulus legde zich niet neer bij zijn doorn in het vlees – hij bad zelfs tot driemaal toe.
Niet Paulus, maar God, stelde de grens. Bovendien openbaarde de Vader waarom Hij deze doorn niet
zou wegnemen. Toen legde Paulus zich er pas bij neer.
De profetische clausule
Jesaja 10:20 En het zal te dien dage geschieden, dat de rest [de overgeblevenen] van Israël en
wat van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem [= de koning van Assyrië]
die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Here, de Heilige Israëls.
21 Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God.
22 Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich bekeren;
verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid.
23 Ja, een verdelging die vast besloten is, voltrekt de HEERE, de HEERE der heerscharen, in het
midden van de ganse aarde.
Daniël 11:32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval
bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.
33 En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een
tijdlang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving.
34 Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in
huichelachtigheid bij hen aansluiten.
35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en
zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde
tijd [ מֹועדmoëd].
36 En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen
tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal
voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

Soms is er een deel om over te onderhandelen
Mattheüs 24:20 Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.

 DE PRAKTIJK VAN PROFETISCHE VOORBEDE
Profetische voorbede is gebaseerd op Gods profetische openbaring.
= proclameren / verklaren wat God heeft geopenbaard
A. Dit begint altijd bij het biddend lezen van Gods Woord
Daniël las de profeten
Daniël 9:2 In het eerste jaar van zijn regering {= Darius}, merkte ik, Daniël, in de boeken het
aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig
jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan [2Kron. 36:21; Jer. 25:11,
29:10].
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Voor Daniël is (net als bij Petrus) Gods Profetisch Woord het uitgangspunt
Een profetisch gebed is gebaseerd op Gods openbaring.
B. Het bidden over Gods Woord
Daniël ging er over het woord bidden om inzicht te krijgen – daarbij verootmoedigt hij zich
Daniël 9:3 Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met
smeekbeden, met vasten, en in zak en as.
4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en
ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van
hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, …
C. Het doen van voorbede
Mozes deed voorbede voor Israël waarop God over het onheil dat hij het volk had zullen aandoen
berouwde (Exodus 32:10-14).
Later bidt Mozes: "Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij
geschreven hebt" (Exodus 32:32).
D. God herinneren aan Zijn beloften door proclamatie
Het Hebreeuws noemt voorbidders ook wel wachters (sjomriem/)שמרים
en herinneraars (mazkiriem/ )מזכרים.
Jes. 62:6 GNB De Heer zegt: `Jeruzalem, ik heb wachters [letterlijk: 'zij die de wacht houden']
gezet op uw muren; geen ogenblik mogen ze zwijgen, ze moeten tot mij roepen, dag en nacht.'
De profeet zegt tegen de wachters: `Gun je geen rust, herinner de Heer aan zijn beloften, steeds
weer opnieuw.
Voorbede doen = God aan Zijn beloften en afspraken herinneren
en de beloften samen met getuigen proclameren5.

Profetisch gebed voor Jeruzalem:
Jesaja 40:2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat
zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al
zijn zonden.
Jesaja 62:6 Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de
ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HEERE indachtig maakt, gunt u geen rust.
7 En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.

5

In het modern Hebreeuws is een secretaresse een  = מזכירהiemand die anderen ergens aan herinnert
- zoals afspraken.
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We moeten speciaal acht geven op het profetische woord
2Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan
daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt
[= de dag des Heren] en de Morgenster opgaat in uw hart.

Het licht in ons hart is een grote schat en geeft kracht!
2 Corinthiërs 4:6 NBG Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het
doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het
aangezicht van [Jezus] Christus.
7 Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God
is en niet van ons: …

Dat geldt helemaal wanneer we Gods Woord en beloften gaan;
[1] Lezen, [2] geloven [3] proclameren, en [4] ernaar gaan handelen.
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