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THEMASERIE OVER GEBED 
 
3. BIDDEN NAAR DE WIL VAN GOD – ECHTHEID IN GEBED 
 
1. HET PROBLEEM!    
EN: ‘BLIJVEN IN HEM’  
 
 Er zijn zulke mooie beloften… 
 
Er zijn beloften ten aanzien van ons bidden, die ons doen popelen van verwachting, 
maar waar we tegelijkertijd nogal eens flink gefrustreerd over zijn geworden. 
 
Uit de Bergrede: ‘Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt en u zal 
open gedaan worden’. 
 
Duidelijk toch!? 
 
Denk bij voorbeeld ook eens aan de volgende belofte: 

‘…vraagt wat jullie maar willen, en het zal jullie geworden. Hierin is mijn Vader 
verheerlijkt, dat jullie veel vrucht dragen en jullie zullen mijn discipelen zijn.'(Joh.15:7) 
 
‘Vraagt wat je maar wilt en het zal je geworden…’  Je kunt je oren bijna niet geloven 
bij deze woorden uit de mond van onze Here Jezus Zelf. 
Vele christenen hebben zich op grond van deze en ook andere beloften vrij gevoeld 
om ‘wat ze maar wilden’ te bidden, maar kregen lang niet altijd wat ze vroegen. Dat 
was soms uitermate moeilijk te verwerken als het op zulke tere terreinen lag als van 
ziekte en sterven. Christenen baden uitputtend voor een zieke en vestigden daarbij 
hun hoop op deze en andere beloften, maar kwamen teleurgesteld uit… 
 
Hoe moeten wij hier toch mee omgaan? De pijnlijke r ealiteit van gebeden die 
niet verhoord worden…. 
 
Allereerst: gaan we wel goed met deze prachtige belofte(n) om? 
 
Wij hebben nogal eens de neiging om onze eigen verlangens en wil te laten 
voorgaan en die de leiding van ons gebedsleven te geven.  
Maar in Joh. 10 lezen we hoe de volgelingen van de Goede Herder allereerst moeten 
leren luisteren naar Zijn Stem.  
 
Onze  verlangens kunnen in hoge mate verschillen van wat Hij ons zeggen wil! 
Misschien denkt de Goede Herder wel heel anders over wat wij nodig hebben! 
 
Wanneer we de tekst van Joh.15:7 objectief en met open hart benaderen staat er iets 
heel anders: 
 
‘Indien jullie in Mij blijven en mijn woorden in ju llie blijven , vraagt wat jullie maar 

willen, en het zal jullie geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat jullie veel 
vrucht dragen en jullie zullen mijn discipelen zijn’. 
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Aan het vragen wat wij maar willen gaat een voorwaarde vooraf, die een 
ongelooflijke diepte heeft. Wanneer wij die voorwaarde vervullen zal dat ons gebed 
dermate ‘sturen’, dat wanneer wij dan vragen ‘wat wij maar willen’, er ongetwijfeld 
verhoring zal zijn! 
 
‘Indien jij in Mij blijft en mijn woorden in jouw b lijven…’ 
 
Dat is het thema uit het hele stukje van Johannes 15, waar de Here Jezus aan de 
hand van het voorbeeld van de wijnstok en de ranken onderwijst over het ‘blijven in 
Hem’: 

‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt 
veel vrucht, want zonder Mij kun jij niets doen’ (vers 5) 

 
Wat is dat: ‘Blijven in Hem’? 
 
Enerzijds: een positie! 
 
Door Gods genade heeft Hij ons één gemaakt met het lijden en sterven en de 
opstanding van Zijn Zoon. Hij heeft ons in Hem besloten. Hij ziet ons aan ‘in Hem’.  
‘Maar uit Hem, is het, dat jullie in Christus Jezus zijn…’(1 Cor.1:30). 
 
Dat is onze nieuw verkregen ‘genadepositie’, waaruit wij elke dag mogen leven. Het 
is een ‘juridische werkelijkheid’, door de Heer voor ons verworven aan het kruis van 
Golgotha. 
 
Tegelijkertijd: de dagelijkse werkelijkheid! 
 
Maar naast de juridische werkelijkheid is er ook een dagelijkse werkelijkheid. Wij 
moeten leren om wat wij in Hem ontvangen hebben ook uit te werken in het leven 
van elke dag. En dan is het nogal eens de praktijk, dat wij 'uit Hem weglopen’ en 
volledig ons eigen gang gaan en ook bidden zoals het ons goeddunkt, in het wilde 
weg. 
 
Voorbeeld huwelijk:  Els en ik zijn op 25 februari 1978 voor de wet getrouwd – dat 
ligt juridisch zo vast als het maar kan. Maar om nu ook in de dagelijkse praktijk een 
hecht en intiem en gelukkig huwelijkseven te hebben vraagt van ons beide alle inzet 
– elke dag! Juridisch zijn we met elkaar verbonden, maar daarmee begint het pas! 
Geestelijke, emotionele, fysieke, relationele, praktische verbondenheid - daar 
bouwen we nu al 36 jaar aan en we zijn nog steeds groeiende! Dat is vooral ook een 
prachtig avontuur! 
 
‘In Jezus blijven’ vertegenwoordigt dan ook enerzijds een positie die wij hebben 
ontvangen en tegelijkertijd een dagelijkse roeping, die wij moeten uitwerken. En hoe 
doe je dat? Hoe blijf ik ‘In Hem’? 
 
Zo wordt op verschillende plaatsen in Johannes 14 en 15 de nadruk gelegd op het 
blijven in de geboden van de Heer en het bewaren van Zijn woorden als een weg tot 
het blijven in Hem en in Zijn liefde (hoofdstuk 14:21–24 en 15:9-17). 
 
En dat is tegelijkertijd de tweede voorwaarde in het vers waarmee we begonnen: 
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‘Indien jullie in mij blijven, en mijn woorden in jullie blijven , vraagt wat jullie maar 
willen…’ 
 
‘Mijn woorden in jullie blijven’… 
 
Eigenlijk gaat het opnieuw om het eerst leren luist eren naar de Stem van de 
Heer Zelf… 
 
Dagelijks dicht bij de Heer wandelen, in groeiende en innige gemeenschap en niet 
toelaten, dat dit verbroken wordt, terwijl we ons tegelijkertijd vullen met Zijn Woord! 
 
Intieme relatie met de Heer, Zijn Woord en zijn Heilige Geest. 
 
Dit zal een diepe invloed uitoefenen op wat wij bidden. Vragen ‘wat wij maar willen’ 
zal steeds meer vervuld worden van Hem en Zijn wil. Wij zullen ‘in Hem bidden’: wij 
zullen in die innige gemeenschap weten wat Hij wil dat wij bidden zullen en dat 
vervolgens ook met Hem ‘mee-willen’ en dat zal zeker leiden tot de verhoring van 
ons gebed!! 
 
Hierin zien we ook de plaats van de Heilige Geest: 
 
In Hand. 13  lezen we over de gemeente in Antiochië. De leiders van de gemeente 
zijn daar bijeen in gebed. Daarbij vasten zij ook. En dan spreekt de Heilige Geest: 
‘Zonder Mij nu Paulus en Silas af want Ik heb een speciale roeping en taak voor hen!’ 
Onmiddellijk reageren de leiders en nemen Paulus en Silas apart en leggen hen de 
handen op en zenden hen uit. 
Dan staat er vervolgens in vers 4: ‘Dezen dan, door de Heilige Geest  uitgezonden , 
gingen onderweg naar…’ 
 
Gebed en vasten en het hele duidelijke spreken van de Heilige Geest! 
 
(Zie ook Rom.8:26 en 27 – Wij weten niet altijd wat mij moeten bidden naar 
behoren, maar de Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp en bidt ook in en door 
ons heen en God weet wat de Heilige Geest bedoelt!) 
 
Als je intiem met Jezus wandelt, dicht bij Hem blijft, dicht bij Zijn woord, geeft de 
Heilige Geest je soms zeer spontane gebedsopdrachten of aanwijzingen. Een 
‘gebedsduwtje’ van de Heilige Geest! ‘Bidt hiervoor’! Of: ‘Je moet je gebed een 
andere richting geven!’ 
 
Zagen we dat niet bij Mozes?  Eerst spreekt God tot hem en vandaar uit hij tot God: 
 
‘Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de 
ingang van de tent en Hij sprak tot Mozes…En de Here sprak tot Mozes, van 
aangezicht tot aangezicht, zoals spreekt tot zijn v riend…’ (Exodus 33:9 en 11). 
 
En daarna: 
 
‘Toen zei Mozes tot de Here …maak mij toch uw wegen bekend…’ (12-23) 
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Dan ontspint zich een uitermate gevoelig gesprek tussen Mozes en de Here, dat 
voluit wederzijds is en waarin Mozes ook zijn diepste gevoelens durft te uiten. 
 
Twee voorbeelden… 
 
In de negentiende eeuw vond er in de hele Engelstalige wereld, maar in het bijzonder 
in Amerika, een enorme opwekking plaats, waardoor miljoenen mensen tot geloof 
kwamen en de hele moraal van het land op een hoger plan kwam. Deze 
opwekkingsperiode wordt wel ‘Het Groot Ontwaken’ genoemd. 
Eén van bekendste mannen die hierin door God gebruikt werden, was Charles 
Finney. Hij werd echter vergezeld door een al wat oudere heer, die ‘vader Nash’ werd 
genoemd en die niets anders deed dan bidden. Wanneer Finney in een plaats kwam, 
was ook vader Nash daar aanwezig, vaak al een week eerder - maar in het 
verborgene. Daar bad hij hele dorpen en steden naar een geestelijke ommekeer. 
Maar ook Finney was een bidder bij uitstek. Hij noemt gebed één van de 
belangrijkste ‘methoden’ tot een brandende opwekking. Wanneer je zijn 
levensbeschrijving leest, komt je tot schokkende ontdekkingen. Zo lees je hoe de 
Heilige Geest hem meermalen verbood voor een bepaalde persoon te bidden, terwijl 
Finney dat juist graag wilde. De Heilige Geest maakte hem echter duidelijk dat hij niet 
voor deze persoon mocht bidden, omdat voor deze persoon geen behoud meer 
mogelijk was. Kennelijk was Gods geduld voorbij…Korte tijd later stierf de persoon 
waarom het ging, zonder tot Christus gekomen te zijn… 
 
Schokkend? Het laat wel zien, dat Finney niet zomaar wat bad. Hij zocht de leiding 
van de Heilige Geest, ook als die soms tegengesteld was aan wat hij zelf zou willen 
bidden. 
 
Een ander voorbeeld vinden we in het boek over het leven van Hudson Taylor, de 
grote zendingspionier in het China van de vorige eeuw. Van hem werd gezegd: In 
China ging de zon nooit op voordat Hudson Taylor al op zijn knieën lag… 
Waar leerde deze man dat leven van voorbede? 
Ongetwijfeld van zijn moeder. 
Toen hij een jongeman was dwaalde hij juist weg van de Heer. 
Op een middag sprak de Heilige Geest to het hart van zijn moeder. Zij ervoer een 
plotselinge sterke last  om nu  voor de bekering van haar zoon te bidden en niet te 
stoppen voor hij bekeerd was. Die hele middag sloot zij zich op en bad door, uur na 
uur. Zij wist wat het was om door te bidden tot de verhoring en om niet half onderweg 
op te geven. Ze werd geleid door een door God gegeven bewogenheid. 
Diezelfde middag kreeg Hudson een plotselinge aandrang om in het huis waar hij 
was een traktaat op te nemen en te lezen. Plotseling trof hem dat in het diepst van 
zijn hart. Hij brak en gaf zijn leven aan de Heer. 
Thuis beleefde zijn moeder in haar gebed dat haar zoon nu behouden was. De last 
viel van haar schouders en zij voelde zich vrij. Aan het einde van die middag kwam 
haar zoon inderdaad als een bekeerde jongeman thuis. Korte tijd later riep de Heer 
hem voor China. 
 
Dit zijn een negatief en een positief voorbeeld van het bidden van zijn gebeden, zijn 
lasten, onder de zorgvuldige leiding van Gods Geest. 
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Wanneer wij dit zouden leren, dan zouden we een krachtig gebedsleven kennen vol 
van de prachtigste verhoringen! 
 
(Aanbevolen literatuur: ‘De Man die God Geloofde’, door Broomhall- de 
biografie van Hudson Taylor, vol van geheimen van d ieper gebedsleven). 
 
2. TEGELIJKERTIJD MOETEN WE LEREN OM IN ONZE GEBEDE N HELEMAAL 
ECHT  TE ZIJN!!   
 
In het boek Jesaja, hoofdstuk 38, lezen we over de ziekte en de genezing van koning 
Hizkia. 
Nadat hij ziek geworden is stuurt God Jesaja met de boodschap dat Hizkia zal gaan 
sterven en zich daarvoor klaar moet maken (vers 1). 
Vervolgens lezen we een over de bijzonder eerlijke en kwetsbare reactie van Hizkia. 
Zijn gebed is ontroerend breekbaar. Hij smeekt God om hem te gedenken. Hij huilt 
luid! De verwoording ervan lezen we niet alleen in vers 3, maar ook 2 Koningen 20. 
We krijgen Hizkia’s eerlijke worsteling te zien. We lezen hoe hij huilde en door een 
diep dal ging. We lezen hoe hij in die kwetsbaarheid de Heer vroeg om de hand van 
de Heer. Tenslotte getuigt hij van zijn opvallende genezing. 
Zijn eerlijke en kwetsbare smeking deden God van gedachten veranderen en Jesaja 
moest naar Hizkia terug om hem namens God nog vijftien extra levensjaren toe te 
zeggen! 
 
Eén van de belangrijkste aspecten van ons gebedslev en is te leren eerlijk te 
zijn voor God. 

 
‘Wie mag de berg des Heren beklimmen, 

wie mag staan in Zijn heilige stede? 
Die rein is van handen en zuiver van hart,  

Die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. 
Die zal van de Heer een zegen wegdragen 

En gerechtigheid van de God des heils. 
Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; 

Die Uw aanschijn zoeken; dat is Jakob.’ 
(Psalm 24:3-6) 

 
Op de één of andere manier hebben mensen vaak de neiging om zich juist in het 
gebed van een mooiere kant te laten zien.  
Geestelijker en vromer dan de werkelijke toestand van hun leven is. Misschien wordt 
dit wel mede veroorzaakt, omdat in onze positieve geloofskringen relatief veel nadruk 
ligt op lofprijzing en aanbidding, op positieve belijdenis. 
Vaak wordt geleerd hoe belangrijk het is om ‘positief te belijden’ en vooral geen 
negativiteit toe te laten. 
Of zijn we gewoon erg gevoelig voor wat andere mensen van ons vinden en hebben 
we daarom de neiging om ‘mooi’ te bidden? Hadden de Farizeeën niet iets van dat 
trekje (Matth. 6:5-8)? 
 
Zo kunnen er allerlei redenen zijn die maken dat we juist in ons bidden ‘onecht’ 
worden. 
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Maar als er één plaats is waar we eerlijk moeten le ren zijn, dan is het bij de 
Genadetroon van God!  Die kwetsbare eerlijkheid zien we in de reactie en de 
smeking van koning Hizkia. God reageerde daar opmerkelijk gevoelig op: ‘Ik heb uw 
gebed gehoord en uw tranen gezien…zie Ik zal u gezond maken…Ik zal aan uw 
levensdagen vijftien jaar toevoegen’ (2 Kon.20:1 vv.). 
 
Als we daar, bij de genadetroon van God, volkomen eerlijk over onszelf leren zijn, zal 
dat ons helpen om in onze relaties met mensen ook eerlijk(er) te worden. 
 
Een nieuwtestamentisch schoolvoorbeeld van huichela chtigheid in gebed of 
eerlijkheid in gebed vinden we in de gelijkenis van  de Farizeeër en de tollenaar 
in Luk. 18:9-14.  
 
Hoe vroom is het gebed van de Farizeeër.  Wat slaat hij zichzelf op de borst. Wat 
presenteert hij zichzelf in al zijn goedheid. Zijn gebed druipt van de geestelijke 
hoogmoed: 
 
‘O God, ik dank U dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, 
echtbrekers, of ook als die tollenaar die daar een stukje verderop staat te bidden; ik 

vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten’. 
(Luc.18:11 en 12) 

 
Daartegenover staat de tollenaar. Hoe ontluisterend  is zijn gebed… 

 
‘De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, 

maar hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij zondaar genadig!’ 
(Luk. 18:13). 

 
Wat een eerlijkheid! Hij is precies wie hij is en hoe hij zich voelt en gooit dat er 
allemaal maar precies zo uit. Daarin is hij op een hele natuurlijke manier nederig. 
 
Lukas zegt dat deze eerlijke bidder gerechtvaardigd naar huis terugkeert in 
tegenstelling tot de onechte Farizeeër. 
 
God had niets en kon niets met het gebed van de Farizeeër. Die man was zo vol van 
zichzelf en zijn eigen soort van goedheid, die had helemaal geen besef van genade 
nodig te hebben. Hij kon niet inzien dat hij geestelijk totaal verblind was en als hij het 
zou zien zou hij het waarschijnlijk proberen te verhullen met zijn vrome taal en 
optreden. Jezus passeert hem radicaal. 
God had alles met het gebed van de stukke tollenaar!! Op dit brokkie ellende kan 
Jezus gewoon heel diep aansluiten met  bakken genade! 
Het is dezelfde eerlijkheid als die we zien in het gebed van Hizkia… 
 
Het gaat niet alleen om onechtheid en om eerlijkheid, maar daaronder gaat het ook 
om geestelijke grondhoudingen van hoogmoed of nederigheid. 
Onechtheid is hoogmoed! 
Eerlijkheid is nederigheid… 
 
Voor de Heer zijn deze grondhoudingen van onze geest veel belangrijker dan de 
woordelijke inhoud van onze gebeden zelf.  
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De Vader weet toch al wat we nodig hebben! (Matth. 6:8)  
Hij ziet vooral ons hart aan (1 Sam. 16:7). 
 
Maar je moet toch je positieve overwinningspositie in Jezus belijden?? 
 
Vaak ligt er veel nadruk op onze ‘overwinnaarpositie’ in Jezus Christus en wat wij 
vandaar uit vrijmoedig mogen ‘nemen’. We worden aangemoedigd om naar het 
‘kamp van de vijand te gaan en terug te nemen wat hij ons ontstal’. Je moet je de 
dingen door geloof ‘toe-eigenen’! 
 
Positief belijden heeft een plaats, maar je mag nooit onecht worden – via positief 
belijden te gemakkelijk over dingen heengaan die iets anders vragen: 
Als er diep verdriet is in je leven is het belangrijk om te huilen. 
Als er verlies is geweest in je leven is het belangrijk om te rouwen. 
Als er zonde is in je leven is het belangrijk om te belijden. 
Als de dingen stuk zijn is het soms tijd om je te verootmoedigen voor God en 
mensen. 
 
In het gebedsleven is een plaats voor overwinningsproclamaties, maar ook voor 
‘gebeden en smekingen’ (1 Tim. 2:1). Zelfs de Here Jezus kende gebedsverhoringen 
‘uit Zijn angst’: 
 
‘Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep 
en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit 

Zijn angst…’ 
(Hebr. 5:7) 

 
Persoonlijk heb ik een aantal van de grootste antwoorden en wonderen van God in 
mijn leven meegemaakt, toen ik niet meer verder kon, en niets meer te ‘overwinnen’ 
en te ‘nemen’ had. Ik kon de dingen alleen nog maar zo stuk als ze waren 
onvoorwaardelijk overgeven. Tot mijn stomme verbazing begon toen de genade van 
God het over te nemen! 
 
De Opwekking in Oost Afrika: belijdt het negatieve,  ontvang het positieve - 
precies andersom! 
 
In de jaren dertig tot zestig van de vorige eeuw, vond er een grote opwekking plaats 
in landen als Oeganda, Roeanda en Burundi. Deze opwekking begon toen 
Christenen ten opzichte van elkaar op eerlijke wijze begonnen te belijden en elkaar 
om vergeving vroegen.  
Zij leerden om altijd eerlijk ten opzichte van elkaar te zijn en om op basis van die 
eerlijkheid naar God te gaan. Zij noemden dit ’Wandelen in het Licht’ : durf je zelf te 
laten kennen in het licht van God en dan zal Zijn Bloed je reinigen (1 Johannes 1:7). 
Uit deze golf van waarheid  kwam een golf van verzoening voort, die gevolgd werd 
door vele spontane genezingen. Dit leidde tot grote liefde en vreugde onder 
christenen hetgeen de kerk tot een aanstekelijke levende gemeenschap maakte, 
waar vele buitenkerkelijken de Heer leerden kennen. 
 
Ik heb vaak onder het gehoor gezeten van één van de Bijbelleraren uit deze 
opwekking: Roy Hession, schrijver van het boekje ‘De Weg van Golgotha’. 
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Hij zei het zo andersom: ‘Belijdt altijd eerlijk het negatieve en ontvang het positieve! 
Wees eerlijk in je gebed. Durf ‘arm van geest’ binnen te komen, als een bedelaar in 
vodden bij Gods achterdeur. Daar zal Jezus Christus je opvangen en -als je eerlijk 
over jezelf durft zijn- je verder binnenleiden. Uiteindelijk ga je als een Koningskind de 
voordeur uit!’ 
Ik noem dit wel eens ‘Van kramp naar kracht…’ 
 
Gebed is: zo dicht bij de Heer en in Zijn Woord gaa n leven dat je gebeden 
steeds meer door Hem worden geleid 
 
Gebed is: absolute eerlijkheid voor God. 
 
Deze eerlijkheid brengt ons vaak tot het Gebed van de Onvoorwaardelijke 
Overgave. Nu zijn we in een ‘biddende bedelaarsposi tie’ gekomen. 
 
Dit nu fungeert als een geestelijk ‘omslagpunt’, wa arin God het bijzonder over 
gaat nemen, eerst onszelf, dan onze omstandigheden (Zach. 3:1-5). 
 
Deze eerlijkheid verandert ons in transparante gelo vigen, die ontspannen 
leven. 
 
Zoals je bent strek je je biddend uit naar wie je i n de Heer mag worden! 
 
Als je je ziel niet ‘op valsheid richt’, maar je be nt een door en door eerlijke en 
nederige bidder…MAG JE WONEN OP GODS HEILIGE BERG!! !! 
 
 


