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hoofdstuk 1

Waarom bidden?
Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat
er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden
uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat
we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en
waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God,
onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de
waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar
één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het
getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen
ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg
niet – ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun
het geloof en de waarheid te onderwijzen.
Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven
handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.
1 Timoteüs 2:1-8
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We beginnen pas echt te bidden als de problemen ons
boven het hoofd stijgen en we totaal in het duister tasten.
Bidden is niet iets wat we van nature doen. Met ‘van nature’
bedoel ik onze gewone, logische, aangeboren, wereldsgezinde aanleg. Sommigen zeggen dat we het in dit leven
moeilijk zullen hebben als we niet bidden. Dat vraag ik me
af. Het gebed vormt een inbreuk op onze persoonlijke ambitie. Niemand die druk is heeft tijd om te bidden. Als wij
niet bidden zal Gods leven in ons verkommeren, een leven
dat niet wordt gevoed met eten, maar met gebed.
Gebed is niet een middel om onszelf te ontwikkelen. Die
gedachte vinden we nergens in de Bijbel. Gebed is ook niet
hetzelfde als mediteren. Door te bidden wordt het leven
van God in ons gestimuleerd. Zodra wij opnieuw geboren
worden, begint het leven van God in ons te ontluiken en
hebben wij de keuze om dat leven te laten verkwijnen of het
te voeden.
Gebed bevordert het leven van God. Door te bidden wakkerde onze Heer in zichzelf het leven van God aan. Hij was
constant in verbinding met zijn Vader. Wij zien het gebed
over het algemeen als een middel om iets te krijgen voor
onszelf, maar in Bijbels perspectief gaat het om de doorbraak van Gods doel en heiligheid in ons leven. In het Nieuwe Testament is weinig terug te vinden van onze doorsnee
ideeën over het gebed.
Als we echt wanhopig zijn, dan bidden we ongestructureerd. Onze gebeden worden niet langer bewust gevormd,
maar we gooien ze eruit. ‘Ze schreeuwden in hun angst tot
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de H E E R – hij heeft hen gered uit vele gevaren’ (Psalm
107:13). Als we in het nauw zitten, verdampt onze logica en
reageren we instinctief.
‘Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog
vóór jullie het hem vragen’ (Matteüs 6:8). Waarom zouden
we dan überhaupt vragen? Jezus’ ideeën over het gebed en
die van ons liggen duidelijk niet op één lijn. Het gebed is
niet bedoeld als een instrument om iets van God gedaan
te krijgen, maar om Hem steeds meer te kennen. Gebed
is niet het voorrecht van een verwend kind dat de ideale
omstandigheden zoekt om zijn geestelijke impulsen uit
te leven; gebed is bedoeld om Gods tegenwoordigheid
zichtbaar te maken, die overal en altijd in dezelfde mate
aanwezig is.
Iemand zou nu kunnen opmerken: ‘Als de Almachtige
alles beschikt heeft, waarom zou ik dan nog bidden? Als
zijn besluiten vaststaan, dan is het toch zinloos om te
denken dat ik Hem door mijn gebed op andere gedachten
kan brengen?’ Hier moeten we niet vergeten dat er een
verschil is tussen Gods raadsbesluit en zijn gedogende
wil. Uit Gods raadsbesluit leren we zijn karakter kennen.
Zijn gedogende wil heeft betrekking op wat Hij toelaat.
Zijn raadsbesluit houdt bijvoorbeeld in dat er geen zonde,
geen lijden, geen gebondenheid en geen dood is. Maar onder zijn gedogende wil gebeurt dat allemaal. God heeft het
zo beschikt dat we onder zijn gedogende wil geboren zijn
en dat we door eigen inspanning – door gebed – onder zijn
raadsbesluit komen. Kind van God zijn betekent volgens
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het Nieuwe Testament niet alleen dat Hij ons heeft geschapen, maar dat ons karakter gaat lijken op dat van Hem.
Ik vraag me af of de mensen die steeds maar weer gebedsbijeenkomsten organiseren wel bekend zijn met dit
primaire aspect van het gebed. Jezus zegt dat we moeten
bidden in zijn naam, dat wil zeggen naar zijn aard, en toen
wij opnieuw geboren werden is zijn aard door de Heilige
Geest in ons hart uitgestort (zie Lucas 11:13 en Romeinen 5:5). Ik wil er nogmaals op wijzen dat Jezus niet heeft
beloofd dat Hij op elke bidstond aanwezig zal zijn, maar
‘waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn’ (Matteüs 18:20). Jezus Christus heeft geen belangstelling voor
de gave van ‘godsdienstig geschetter’. Als Hij zegt: ‘Bij het
bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals
de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan
woorden verhoord zullen worden’ (Matteüs 6:7) verwijst
Hij niet alleen naar de vorm en herhaling van de woorden,
maar ook naar het feit dat het nooit onze gedrevenheid is
die ons met God in verbinding brengt, maar Jezus’ levendmakende dood (zie Hebreeën 10:19).
Jezus heeft in zijn onderwijs over bidden nooit gezinspeeld op onverhoorde gebeden. Hij zei dat God altijd
antwoordt op gebed. Als wij bidden in de naam van Jezus,
ofwel in overeenstemming met zijn karakter, dan zullen
de antwoorden naar zijn aard zijn, niet naar de onze. Wij
hebben de neiging om dat te vergeten en zeggen soms,
zonder er bij na te denken, dat God niet altijd antwoordt
op gebed. Maar dat doet Hij wel, en als wij in hechte ver-
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bondenheid met Hem leven, beseffen we dat zijn woorden
‘vraag, en er zal je gegeven worden’ (Lucas 11:9) geen loze
belofte inhielden.
We foeteren op God en stellen ons verdedigend of
apathisch op, maar we vragen in feite heel weinig; terwijl
kinderen toch grenzeloos vrijmoedig zijn! En onze Heer
zegt nog wel: ‘Ik verzeker jullie: (…) wordt als een kind’
(Matteüs 18:3). Geef Jezus Christus speelruimte. Martha
deed dat toen ze zei: ‘Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt’ (Johannes 11:22). Geef Hem de
vrije hand. Maar dat doen we pas als we ten einde raad
zijn. Veel mensen gaan in oorlogstijd voor het eerst op de
knieën. Bidden als je ten einde raad bent heeft niets te
maken met lafheid; het is de enige manier om in contact
te komen met de werkelijkheid. Zolang we onafhankelijk
en zelfingenomen zijn, hoeven wij God nergens om te vragen. We willen Hem niet. Pas als we doordrongen zijn van
onze onmacht, worden we bereid om naar Jezus Christus
te luisteren en te doen wat Hij vraagt.
Maar onze Heer zegt: ‘Als jullie in mij blijven en mijn
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’ (Johannes 15:7), anders gezegd: je zult vragen
wat je diep in je hart wilt. En ons hart graaft niet zo diep.
Daarom worden er gemakkelijk onbetrouwbare emoties
geprikkeld. Wij bidden werktuiglijk. Ons verstand is er
niet bij. Jezus zei tegen twee van zijn discipelen: ‘Jullie
weten niet wat je vraagt’ (Marcus 10:38).
Wees eerlijk tegen God en leg je problemen, de dingen
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die je tot wanhoop hebben gedreven, bij Hem neer. Vraag
wat je wilt en Jezus zegt dat je gebeden beantwoord zullen
worden. Of we bidden met ons hart, is altijd af te leiden
van de manier waarop we leven als we niet bidden.
Een christen is volgens het Nieuwe Testament iemand
in wie de Zoon van God zichtbaar wordt, en zo’n leven
drijft op gebed. Het wordt gevoed met de weigering om
bezorgd te zijn, want bezorgdheid betekent dat er iets is
waarin we misschien onze zin niet krijgen. Bezorgdheid is
ten diepste persoonlijke irritatie jegens God. Jezus Christus zegt: ‘Maak je niet bezorgd over je leven. Wees niet
bang voor degenen die het lichaam kunnen doden. Wees
alleen bevreesd voor ongehoorzaamheid aan de Geest van
God.’
‘Dank God onder alle omstandigheden’ (1 Tessalonicenzen 5:18). Laat je nooit gek maken want dan zul je
bezorgd worden en bezorgdheid brengt zelfgerichtheid
voort. Bovendien verstoort het de groei van Gods leven
in jou. Dank God omdat Hij erbij is, wat er ook gebeurt.
Niet weinigen hebben God gevonden in de bloedige hel
van een loopgravenoorlog. Ze leerden God kennen toen ze
helemaal vastliepen.
Het geheim van christelijke gerustheid is geen onverschilligheid, maar de wetenschap dat God mijn Vader is.
Hij houdt van mij. Ik hoef nooit bang te zijn dat Hij iets
vergeet. Zo wordt bezorgdheid een onmogelijkheid.
‘Gebed verandert omstandigheden’ is maar een halve
waarheid. Gebed verandert ons, zodat wij omstandighe-
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den veranderen. Daarom moeten we God niet vragen of
Hij dingen wil doen waarvoor Hij ons geschapen heeft.
Jezus Christus is geen maatschappelijk hervormer. Hij is
gekomen om andere mensen van ons te maken. Als wij op
aarde zaken tegenkomen die omgegooid moeten worden,
dan moeten we dat doen. God heeft het zo georganiseerd
dat in verlossing geworteld gebed iets doet met de manier
waarop wij naar dingen kijken. Bidden verandert geen zaken door ingrijpen van buitenaf, maar bewerkt wonderen
van binnenuit. Als wij bidden blijven de omstandigheden
ongewijzigd, maar wij beginnen te veranderen. Als wij verliefd worden, zien we datzelfde principe. De omstandigheden blijven onveranderd, maar onze allesbeheersende
affectie voor één persoon zet alles op zijn kop. Zodra wij
opnieuw geboren zijn en Christus in ons zichtbaar wordt,
beginnen wij met andere ogen te kijken. ‘Daarom ook is
iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping’ (2
Korintiërs 5:17).
De hemel is blauwer
De aarde is groener
Kleuren stralen leven uit
Slechts voor ’t christenoog te zien.
Vogels fluiten vrolijker
Bloemen stralen mooier nog
Sinds ik weet, omdat ik weet
’k Ben van Hem en Hij van mij.
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Waarom is bidden zo belangrijk?
We hebben het nodig (Lucas 11:1) omdat
• het menselijk vernuft eindig is (Psalm 107:13, 19,
27-28)
• de menselijke wil eindig is (Romeinen 8:26)
• wijsheid van mensen eindig is (Jacobus 1:5)
Gebed verandert mij.
We moeten het (Lucas 18:1)
• om God te kennen (Matteüs 6:8)
• om anderen te helpen (Johannes 14:12-13)
• om Gods wil te doen (1 Johannes 5:14-16)
Gebed verandert mijn naaste.
We kunnen het (Jacobus 5:15)
• door te vragen (Johannes 15:7)
• door te zoeken (Johannes 15:7)
• door te kloppen (Matteüs 7:7)
Gebed verandert omstandigheden door mij heen.
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Hoe kostbaar is dat uur van ochtendgebed alleen met God!
God, laat mijn ziel vandaag geheel gericht zijn op U, de
Schepper van de wereld, en op Jezus Christus, die zijn leven in
mij tot stand heeft gebracht. Dat ik U door de kracht van uw
Geest met heel mijn hart zal aanbidden!
‘Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan?
Ik zal de beker van bevrijding heffen.’ U kunt mij geen
rijkere genade en grotere reden tot overgave, toewijding en
dankbaarheid schenken. O Heer, ik verlang ernaar om U en de
zegeningen waarmee U mij omringt, dieper te ervaren.
O God, ik bid dat uw schoonheid, genade en vrede mij vandaag
vervullen. Dat niets of niemand inbreuk zal maken op uw
schoonheid en vrede die in mij wonen, waar ik ook ga.
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