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THEMASERIE OVER GEBED 
 
2. GEBED: DE PLAATS WAAR GOD SPREEKT / HET TWEEGESPREK 
 
Hoe bidt u? 
Is het bij de meesten van ons niet zo, dat we Gods Heiligdom binnenkomen, ons 
verlanglijstje over Hem uitstorten, of een wereld van gedachten en gevoelens - en 
weg zijn we weer? 
Wat moet veel van ons bidden misschien wel eindeloos vermoeiend voor Hem zijn! 
Het regent klaagzangen in de hemel?? 
 
Bovendien is er nog een ander effect. Staat er niet ergens in Spreuken: ‘Van de 
vrucht van iemands lippen wordt zijn binnenste verzadigd’…? 
Hoe goed doet het ons eigenlijk om al biddend, misschien wel dagelijks een lijst van 
wensen voornamelijk gericht op ons zelf uit te spreken? Maakt dat niet dat je door de 
manier van je bidden erg zelfgericht wordt? Al biddend cirkelen om jezelf? 
Is bidden niet meer dan dat? 
 
Op diverse plaatsen in Gods Woord (Psalm 103:5; Jes. 40:31), wordt het leven van 
een gelovige vergeleken met dat van een arend in volle vlucht, die niet moe wordt. 
Dat is gebed: opklimmen ‘uit jezelf’ en in Gods hoogten komen! Loskomen van jezelf 
en verkleefd worden met God en vanuit Zijn hoogte een totaal andere kijk ontvangen 
op de dingen van beneden! 
 
Hoe doe je dat? 
 
We kijken naar het voorbeeld van de man, die wellicht de grootste bidder van het 
Oude Testament was en die van daaruit een uitzonderlijke gevoeligheid ontwikkelde 
om de Stem van God te verstaan: Mozes.  
Hoe hij bad, staat onder meer opgetekend in Exodus 33:7-11. 
 
1. Een plaats van volkomen afzondering. 
 
De tentenstad van Israël in de woestijn vormde een dagelijkse plaats van lawaai, stof 
en eindeloze hoeveelheden van mensen. Een mierenhoop van ontzaglijke omvang. 
Het centrum ook van Mozes’ loodzware verantwoordelijkheid, die hij soms vrijwel niet 
aankon (Ex. 18:14). 
Hoe bouwde Mozes vanuit deze razende drukte zo’n uitzonderlijk krachtig 
gebedsleven op? Ex. 33: 7,8 laat het eerste basisprincipe zien: 
 

‘Mozes nu nam een tent en spande haar buiten de legerplaats, ver van de 
legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de Here zocht, ging uit 
naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging 

naar de tent…’ 
 
Ons bidden begint altijd met het kiezen van een plaats en een wijze van afzondering. 
 
Dit is ook waarmee de Here Jezus begint in Zijn onderwijs over gebed in Matth. 6:5 
en 6: 
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‘En wanneer gij bidt…niet om je aan de mensen te vertonen…Maar gij, wanneer gij 
bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur, en bidt tot uw Vader in het verborgene; en 

uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’ 
 

Hebben wij een plaats, die voor niemand anders toegankelijk is dan voor God 
alleen? Kijk naar het voorbeeld van de Here Jezus: 
 
‘En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging naar een 

eenzame plaats en bad aldaar.’ (Marcus 1:35 ). 
 
Susanna Wesley was de moeder van de beroemde broers John en Charles Wesley, 
die machtig door God gebruikt werden voor de methodistische opwekking van de 
18de eeuw in Engeland. Zij droeg een grote verantwoordelijkheid als moeder van 18 
kinderen en voorgangster van twee gemeenten. Elke dag nam zij haar stiltetijd met 
Christus, hoewel er in de gonzende bijenkorf van haar gezin geen kamer over was. 
Maar zij ging in de woonkamer zitten, legde een grote theedoek over haar hoofd en 
onder de theedoek las zij Gods Woord en luisterde naar haar Heer. Onder de 
theedoek was haar stille plekje in haar dagelijkse stormachtige gezin en taak. Als de 
kinderen zagen dat moeder Susanna ‘onder de theedoek’ zat, hielden ze zich in. 
Moeder was bij God. De vrucht van die gewoonte was onder meer de zegenrijke 
bediening van John en Charles! 
 
Voor David Brainerd, die gebruikt werd voor een weergaloze beweging van Gods 
Geest onder de indianen van Noord- Amerika, waren het de bossen.  
Voor een klein meisje dat ik eens ontmoette, was het de klerenkast op haar kamertje. 
Allen kenden een plaats van afzondering- ver buiten de ‘legerplaats van hun leven’. 
 
2.  Niet allereerst een bidstond, maar een ‘luisterstond’! 
 
Wie is er eigenlijk als eerste aan het woord, wanneer we bij God zijn? Meestal zijn wij 
dat zelf… Onze lijstjes,noden, vragen zijn (voor ons) het belangrijkst. Ongemerkt 
dragen we heel wat zelfgerichtheid of ook  plat egoïsme de stiltetent van God binnen.  
 
Maar Mozes begon met niets te zeggen (terwijl er ongetwijfeld veel in hem leefde!). 
Allereerst kwam de Heer aan het woord: ‘…en de Here sprak met Mozes…’ (vers 9 
en 11). Wij moeten beginnen met tot stilte te komen in de tegenwoordigheid van God 
en onze ziel in gereedheid brengen om Zijn Stem te verstaan.  
 
‘Waarlijk , mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil… 
Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting, waarlijk Hij 
is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen’ (Psalm 62:2,6 en 7). 
 
‘Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn 
moeder, als een gespeend kind is mijn  ziel in mij. Israël hope op de Here…’ (Psalm 
131:2,3). 
 
Op de berg Horeb leerde Elia dat God niet was in de storm, de aardbeving, het vuur, 
maar in de zachte koelte (andere vertalingen zeggen: in de zachte fluistering…). 
Kunnen wij dit nog: op een plaats van afzondering zo tot innerlijke stilte bij Hem 
komen dat wij de zachte fluistering van Zijn stem kunnen ‘opvangen’? Zodat Hij kan 
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spreken over Zijn perspectief op de crisis waarin wij verkeren en Hij ons hoop kan 
influisteren of een aanwijzing kan geven over wat wij nu het beste kunnen doen? 
 
3.  Hij sprak met Mozes ‘…van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt 
met zijn vriend’ (Ex.33:11). 
 
Dit spreekt van intimiteit, van een zeer persoonlijke omgang. Twee harten ontmoeten 
elkaar. God verlangt Zijn diepste gedachten en gevoelens met Mozes te delen (zie 
ook Num.12:6-8) 
Slechts weinigen in het Oude Testament worden door God als Zijn vrienden 
genoemd: 
Abraham is ook zo’n vriend van God (Jac.2:23). God zei: ‘Zou Ik voor Abraham 
verbergen wat Ik ga doen?’ (Gen.18:17). 
 
Wat God van plan is zal Hij eerst met Zijn beste vrienden willen delen, die een 
speciale plaats hebben ingeruimd om Hem te ontmoeten en naar Zijn Stem te 
luisteren! 
 
Het toont Gods verlangen naar relatie, gemeenschap, harstverbondenheid. Hij wil 
niet allereerst onze lijstjes… Hij wil Zichzelf aan ons meedelen! Leren we dit dan 
komt ons gebedsleven er totaal anders uit te zien! 
 
In het Nieuwe Testament reikt Jezus de discipelen deze diepterelatie aan: ‘Ik noem 
jullie geen slaven, maar vrienden, omdat Ik alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
jullie heb bekendgemaakt…’ (Joh.15:15). 
 
Hebben wij enig idee hoe persoonlijk en intiem God van zijn diepste Vaderhart met 
ons wil delen van Zijn gedachten, gevoelens en verlangens? 
God zoekt vrienden! Ware vrienden bespreken alles met elkaar. Daarin zit een diepe 
wederkerigheid. Het is nooit een monoloog. Zij kunnen naar elkaar luisteren. 
God liet Israel zijn geweldige daden zien, maar zijn diepere gedachten deelde Hij 
alleen met zijn intieme vriend Mozes (Psalm 103:7). 
 
Kennen wij dit? Verstaan wij de Stem van God wanneer Hij tot ons wil spreken? 
Kunnen wij de o zo gevoelige stem van de Heilige Geest registreren diep in onze 
geest? Of is ons bidden te haastig, te vluchtig, te vol van alles wat WIJ allemaal 
willen zeggen? 
Mozes’ leven was uiteindelijk vol van dat kleine zinnetje dat we overal tegenkomen in 
de eerste boeken van het Oude Testament: ‘…en de Here sprak tot Mozes...’ 
 
Schapen kennen de stem van de Herder! 
 

‘Voor hem (de Goede Herder), doet de deurwachter open en de schapen HOREN 
NAAR ZIJN STEM en Hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. 
Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit, 

EN DE SCHAPEN VOLGEN HEM, OMDAT ZE ZIJN STEM KENNEN; maar een 
vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, OMDAT 

ZIJ DE STEM DER VREEMDE NIET KENNEN’. (Johannes 10:1-6). 
 

Wanneer u bidt, hoort u dan de stem van God? 
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Enkele stappen: 
 

 God spreekt door Zijn Woord. 
 
Het principe van het je geest leren vullen met het Woord van God. 
Sleutelgedeelten: Psalm 1 en Jozua 1: 7-9. Het verband tussen het dag en nacht 
overpeinzen van het Woord van God en het weten wat Gods leiding is. Dit leidt tot 
een belofte van voorspoed op onze wegen en het lukken van onze plannen. 
 

 God spreekt door Zijn Geest. 
 
Natuurlijk is dit niet in tegenstelling tot Gods spreken door Zijn Woord, aangezien de 
Heilige Geest in de eerste plaats tot ons hart spreekt door middel van het Woord: het 
leren ontvangen van een persoonlijk ‘Rhema’ van de Heer. Een persoonlijk woord, 
door de Heilige Geest levend gemaakt uit Gods Woord. 
 
Daarnaast is er echter ook het spreken van de Stem van God, door de Heilige Geest, 
tot ons hart. Hij kan ons zeer concrete gedachten, indrukken, gevoelens, een visioen 
geven, als Zijn spreken tot onze geest: 
 
a. Je geest tot rust en stilte brengen in de Tegenwoordigheid van God: Psalm 131:2 

en 3. Het belijden van iedere zonde die nog in de weg staat: 1 Joh. 1:9. 
 
b. Je lasten en zorgen, dat wat je bezwaart, heel bewust aan de Heer 

toevertrouwen: 1 Petr. 5:7. 
 
c. Je gedachteleven onderwerpen aan de Heerschappij van Christus in je en Hem 

vragen de controle over je gedachten en je geest over te nemen: 2 Cor. 10:5. 
 
d. Het met een enkel gebed weerstaan van de boze opdat hij niet tussenbeide kan 

komen met zijn gedachten : Jac. 4:7. 
 
e. Vraag nu de Heer je geest, je gedachten en gevoelens, je wil, te vervullen met 

zijn Heilige Geest en tot je te spreken: Rom. 8:14,26 en 27. 
 
f. Wordt stil voor de Heer en verwacht de stem van de Goede Herder: Klaagl. 3:25 

en 26. 
 
g. Leg een Gebedsnotitie-boek aan, waarin je beschrijft wat de Heer tot je zegt, dat 

vasthoudt tot bevestiging uit een tweede bron komt en uitwerking in de toekomst! 
 
4.  Wederzijds gesprek…(Ex.33:12-34:7). 
 
Dan komt ook Mozes met de diepe dingen van zijn hart. Hij is daarin verrassend 
eerlijk. 
Het is indrukwekkend om te zien hoe na het luisteren naar Gods stem Mozes ook zelf 
met zijn vragen bij God komt. 
Nu is er sprake van een intens tweegesprek! 
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Allereerst komt hij met een zaak: hij wil dat God toch Zelf met het volk zal meegaan. 
Daarin uit hij de diepste wens van zijn hart, hoewel hij weet hoe gevoelig deze zaak 
voor God is komen te liggen, vanwege de ontrouw van Israël. Het is dan ook een 
gedurfd verzoek van Mozes aan zijn Vriend… 
In Ex. 33:17 zegt God toe dit te zullen doen en genade te geven. Dat is een enorme 
verhoring! 
Mozes kwam niet met een lijst van allemaal dingen. Hij kwam met de diepste kern: 
Gods tegenwoordigheid zelf, dáár ging het om. Vandaar uit zou al het andere wel op 
zijn plek komen. 
In iedere crisis is dat altijd het allereerste: heeft God de belangrijkste en eerste 
plaats? 
 
Nu deze zaak verhoord is, komt Mozes met zijn tweede vraag aan God. Ditmaal gaat 
het niet om een zaak, maar om het wezen van de dingen, om het diepste kennen 
zelf: ‘Laat mij toch uw heerlijkheid zien!’ (vers 18). 
 
Ook daarop krijgt hij een positief antwoord. De volgende verzen omschrijven één van 
de  diepste Godsopenbaringen in de hele Bijbel! 
 
Wanneer wij bij God zijn, gaat het ons dan alleen om de zaak, of ook om het wezen? 
Om de dingen, of bovenal om Hem Zelf?  
Om wat Hij voor ons moet doen, of om Hem Zelf te mogen kennen? 
 
We kunnen ons misschien voorstellen dat Mozes als een totaal vernieuwd mens de 
tent verliet om terug te gaan naar de kluwen van Israël en die aan te kunnen. Hij had 
God Zelf ontmoet. Zijn allerbeste Vriend. Hij had Zijn stem verstaan. Hij had 
verhoring gekregen. Hij had God Zelf gezien. Hij was volledig ‘opgeladen’. 
 
Wat doen wij in het midden van de crisis? Misschien laat God onze crisissen toe om 
‘het geheim van Mozes’ te leren! Vaak zetten wij een afgezonderde ‘gebedstent’ op 
en vallen volledig terug op God wanneer we op de een of andere wijze niet meer 
verder kunnen…Maar: waarom deze bijzondere gebedsgewoonten niet al gaan 
aanleren in de perioden wanneer het ons goed gaat? 
 
Daarom een paar eerlijke vragen: 
 

 Hebt u een persoonlijke gebedsplek, waar u regelmatig de Heer ontmoet? Hoe 
en waar? 

 Is uw gebedsleven meer monoloog (van uw kant) of kent u ook het in stilte 
luisteren? 

 Kent u in uw gebedsleven het tweegesprek met God? Wat is uw beleving 
daarvan? 

 
 
 
 
 
 
Aanbevolen literatuur over dit onderwerp: Luisterend Bidden, door Leanne 
Payne. 


