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Algemene noot: 

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Wel zijn er regelmatig woorden vervan-
gen door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij 
deze studie gebruiken.  

2. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn  staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk 
ook zij of haar  gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat 
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten. 

3. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding . 

4. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuur-
lijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies 
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 
3 hierboven. 

 
Nieuwe opmaak: februari 2009 

 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van  onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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Jezus leert: 
“En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de 
hoeken van de straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar Ik zeg u, dat 
zij hun loon weg hebben. 
Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het ver-
borgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 
En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door de veel-
heid van woorden zullen verhoord worden. 
Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 
Gij dan bidt aldus: 
 

Onze Vader, Die in de hemelen is (zijt)! 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzó òòk op d e aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergev en onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van  de boze. 
Want van U is het Koninkrijk, èn de kracht, èn de h eerlijkheid, in eeuwigheid, amen”.  

 

Matthéüs 6:5-13 
 
 
 
 

“Heer, leer ons bidden” 
 

Heer, leer mij bidden – innig en teer, 
Bidden in geest en waarheid, o Heer. 
‘k Wens U te kennen, Uw wil en wet; 
Geef mij dan leiding bij mijn gebed. 
 
Gij kunt versterken mijn zwakke wil, 
Maken mijn hart zo wonderbaar stil. 
Leer mij te bidden in donk’re nacht; 
En t’overwinnen in Uwe kracht. 
 
Maak mij een werktuig van Uw genâ, 
Schenk mij een blik op Golgotha. 
Waar Gij eens bad voor zondaars als wij; 
O, leer mij bidden Heer, zoals Gij. 
 
Refrein : 
O, leer mij bidden, Heilige Geest. 
Gij Die mij steeds tot Gids zijt geweest. 
Zwak is mijn harte, traag mijn gemoed. 
O, leer mij, arme, hoe’k bidden moet! 

 
Overgenomen uit: Zangbundel “Glorie Klokken”, nr. 183 

 

 

 

Attentie  
Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toeg estaan, mits met bronvermelding. 
 

CJH Theys 
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Deel 1 
Moeten wij nog bidden? 

Inleiding: 

Onze warenhuizen puilen uit... vele en velerlei producten zijn er te vinden. Ze zijn alle voor geld te koop. Dat is ten-
minste “tastbaar”, en daar kan men iets mee doen. Logisch toch!?  
Maar met een gebed?? 
Voor velen betekent bidden: “alleenspraak”, inbeelding, ja zèlfbedrog.  
Hebben zij gelijk??? Of hebben zij door zo te denken iets prijsgegeven dat van zeer grote waarde is?!? 
Bidden is een “begrip” dat bij de mens past! Het is de natuurlijkste zaak van de wereld dat kinderen met hun ou-
ders “praten”.  
Zo heeft de mensheid een oorsprong... JEZUS CHRISTUS HEEFT ONS DICHTERBIJ GOD GEBRACHT, om ons 
te laten zien dat God ònze Vader is. Daarom is ons gebed géén alleenspraak. Wij kunnen met onze vreugden, met 
onze zorgen, met onze moeilijkheden, ja met heel ons leven (toch heel wat) tot God gaan, zoals kinderen naar hun 
vader. 
Maar echt bidden moeten wij leren, aanleren. Zó was en is het ook met het praten. 
Wij spreken dagelijks – daarom verleren wij het niet. Bidden is iets dergelijks.  
Toen de discipelen tot Jezus kwamen en Hem vroegen: “Heer, LEER ONS BIDDEN”, ging de Here daarop in. 
Hoe?  
Hij LEERDE hen toen ter tijd een (wat wij willen noemen) “gebedspatroon”, namelijk: het ONZE VADER... Eenvou-
dig opgesteld, gemakkelijk te onthouden, alles omvattend wat in een gebed naar voren moet komen. 
Het gebed krijgt en heeft waarde niet door lengte, duur of vorm. Inhoud en instelling van degene die bidt zijn be-
langrijk. De vorm is niet overbodig, maar ze mag de inhoud nooit overheersen. Jezus verzette Zich tegen alle ge-
leerdheid of vertoon van kunstzinnigheid in het gebed. 
Het zinloos gebrabbel van velen, in het bijzonder van heidenen is waardeloos. 
Vaak ging Jezus naar eenzame plaatsen om daar met Zijn Vader te spreken. Met dezelfde ernst en innigheid moe-
ten òòk wij met God spreken.  
Maar wanneer moeten wij dan bidden??  
De apostel Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17: “Bidt zonder ophouden”. Het gaat dus méér om een “le-
venshouding” dan om een vorm.  
De profeet Daniël bad drie maal op een dag. Doch elk ogenblik van de dag is geschikt om te bidden.  
Om beter in het gebed tot onszelf ingekeerd te kunnen zijn, moeten wij de “voorwaarden” niet vergeten. 
Wat kunnen wij tegen God zeggen?? 
Hem allereerst in het gebed danken (zie Ps. 103). Hem als Schepper eren en aanbidden (zie Hand. 4:24). Hem 
vertellen, dat wij Hem liefhebben zoals kinderen hun vader (zie Gal. 4:6).  
Gebed kan en mag ook dikwijls een voorbede zijn voor onze naasten.  
De band tussen kinderen en ouders is het voorbeeld van de band welke moet bestaan tussen de mens en God. In 
ons gebed mogen wij in het volste vertrouwen spreken tot God, tot onze Vader Die in de hemelen is, zoals kinde-
ren met hun ouders. Wij kunnen en mogen Hem alles vertellen (zie o.a. Ps. 119:168, 32:5, 38:19 en 37:5, 1 Petr. 
5:7). 
God verhoort oprechte gebeden (zie Ps. 50:15). God belooft door Zijn Zoon Jezus Christus: “Zo gij iets begeren 
zult IN MIJN NAAM, Ik zal het doen” (Joh. 14:14).  
Wij zullen ook wel eens opmerken, dat ons gebed anders verhoord wordt dan wij het hebben bedoeld. God weet 
wat ons ontbreekt. Wees dus geenszins bezorgd, want Zijn gedachten zijn hoger dan de onze (zie Jes. 55:8-9). 
Daarom bad Jezus: “UW WIL GESCHIEDE” (Matth. 8:10).  
De Bijbel zegt: “Het gebed van een RECHTVAARDIGE vermag veel” (Jak. 5:16). En dit laatste geldt voor allen die 
gerechtvaardigd zijn in Jezus Christus door het geloof (zie Rom. 4:5, 9, 11, 13).  
Amen. God zij de glorie!!! 

Onbegrensde mogelijkheden 
Eén van de mooiste gebedsbeloften in de Bijbel staat opgetekend in Jeremia 33:3, waar wij lezen hoeveel God 
voor Zijn volk WIL doen; en, dat Hij er op WACHT, dat zij in nederigheid tot Hem zullen KOMEN en Hem hun no-
den zullen voorleggen. Wij lezen daar: “Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en 
vaste dingen, die gij niet weet”. 

Overwinning: uiteindelijk doel 
Indien er iets is in de Bijbel, dat duidelijk en helder is, dan is dat wel, dat God van ons verlangt, dat wij een over-
winningsleven zullen kennen. Overwinning over zonde, ziekte, en straks zelfs de dood. 
Wij zullen allereerst (en dat in de loop van de beschouwingen) de eerste overwinning samen bekijken, en vervol-
gens de andere. Het was de strekking van het Oude Testament, doch vele malen herhaald in het Nieuwe Testa-
ment: “Wees heilig, want IK BEN heilig”  (zie o.a. Lev. 11:44-45, 19:2 en 20:7). 
Het zou voorzeker slechts “een halve redding” zijn, indien Christus wèl de macht had om onze zonden te vergeven, 
nadat wij die begaan hebben, maar ons niet zou kunnen beschermen (bewaren) tegen de macht van de zonde, op 
het ogenblik van de verzoeking zelve! 
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Zouden wij ooit “méér dan overwinnaars” genoemd zijn, indien de volkomenheid slechts voor ons was weggelegd 
in de hemel, waar alle verzoeking wegvalt, indien God niet bereid was ons op het ogenblik, dat wij tegenover de 
verzoeking staan, te bewaren; hier en nù, in deze tegenwoordige wereld, waar wij overwinning in beproeving en 
verzoeking zo zéér behoeven? Ons wordt verteld, dat het Zijn uitgedrukte wil is, dat wij: “Matig en rechtvaardig en 
godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld” (Tit. 2:11-12). 
Dit wordt ons niet voorgehouden als een “theoretisch ideaal” (beslist niet!); maar wij mogen in de leerschool van 
het gebed en onder de eminente (d.i. voortreffelijke) leiding van de Heilige Geest Zelf komen tot overwinning; zelfs 
zó, dat God ons tot Zijn getuigen kan maken. 
Wij zijn niet geroepen om een onbereikbare bergtop te bereiken, waar nog nooit een mensenvoet gestaan heeft; 
maar om zèlf te kunnen uitroepen: “Gij zijt getuigen EN GOD, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u, die 
gelooft, geweest zijn” (1 Thess. 2:10). En dit geldt heus niet alleen voor de apostel, want er staat geschreven: 
“Want dit is DE WIL VAN GOD, uw heiligmaking” (1 Thess. 4:3). Voorts ook nog: “En de God van vrede Zelf heilige 
u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam, worde onberispelijk bewaard in de toekomst van 
onze Here Jezus Christus” (1 Thess. 5:23). “Die het ook doen zal” (1 Thess. 5:24b). Want “de Here is getrouw” (2 
Thess. 3:3a). 
Indien dit dan GODS DOEL is, waarom behalen wij dan niet altijd deze overwinning? In de leerschool van het ge-
bed zullen wij ons achtereenvolgens bezig houden met de beschouwing van: de OORZAKEN VAN ONZE HER-
HAALDELIJKE NEDERLAGEN, en de VEREISTEN VOOR OVERWINNING over zonde en ziekte. 

Twee kanten 
Aan ieder gebed zijn altijd twee kanten: een MENSELIJKE en een GODDELIJKE kant – de VRAAG en het ANT-
WOORD. In de door ons genoemde teksten onder “ONbegrensde mogelijkheden”, zien wij deze twee aspecten 
duidelijk naar voren komen. Dit betekent dus, dat er bij het gebed twee personen zijn betrokken; namelijk: degene 
die vraagt en Degene Die antwoordt. Dit houdt in, dat er bepaalde voorwaarden aan het gebed verbonden zijn. Het 
antwoord op ons gebed is namelijk afhankelijk van ons vragen! Wij zullen trachten u dit duidelijk te maken aan de 
hand van wat er in Gods Woord geschreven staat: “Wederom zeg Ik u, indien er TWEE SAMENSTEMMEN op de 
aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de he-
melen is” (Matth. 18:19) en voorts: “GIJ BEGEERT, en HEBT NIET; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze 
NIET VERKRIJGEN; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, OMDAT GIJ NIET BIDT” (Jak. 4:2). 

De menselijke kant: de vraag 

Welk aandeel heeft de mens in de leerschool van het gebed? Bestaat dat uit een moeilijke en ingewikkelde cere-
monie, handeling? Moeten wij bepaalde formules (uit het hoofd) leren?? Absoluut niet! De eenvoudigste en meest 
volledige definitie van deze menselijke kant van het gebed is, zoals God Zelf het heeft gezegd: “ROEP TOT MIJ” 
(Jer. 33:3a). 
Gebed is dus het AANROEPEN VAN GOD: het schepsel roept zijn Schepper aan – het kind vraagt aan de Vader... 
Deze drie woorden: “Roept tot Mij”, leren ons weer drie andere aspecten over het gebed. 
 

� Ten eerste: DE OORSPRONG VAN OPRECHT GEBED  
Waar begint het echte gebed? Begint het bij degene, die bidt? Neen, duizendmaal neen! GEBED BEGINT BIJ 
GOD!! Hij neemt het initiatief, en door de Heilige Geest maakt Hij de mens “het middel”, waardoor de vraag tot 
Hem komt. Want wàt leert de Schrift?... “En desgelijks komt òòk de Geest ònze zwakheden mede te hulp; want wij 
weten NIET, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort , maar DE GEEST ZELF BIDT voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen” (Rom. 8:26). 
Wanneer wij deze passage nu eens vergelijken met wat de apostel Jakobus heeft geschreven, en waarvan de let-
terlijke vertaling als volgt is: “Het door de Heilige Geest ingegeven gebed van een rechtvaardige vermag veel” (Jak. 
5:16), dan wordt ons het onverbrekelijke verband duidelijk. 
 

� Ten tweede: DE EENVOUD VAN HET GEBED  
Want wat is eenvoudiger dan AANROEPEN!? De Bijbel maakt ons dit duidelijk met de volgende bewoordingen: 
“...Toen begon men de Naam van de Here AAN TE ROEPEN” (Gen. 4:26). “Toen mij bange was, RIEP ik DE HE-
RE AAN, en RIEP TOT GOD; en Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep kwam in Zijn oren” (2 Sam. 
22:7). “Jabez RIEP DE GOD VAN ISRAEL AAN, zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale ver-
meerderen zult, en Uwe hand met mij zijn zal, en met het kwade alzó maakt, dat het mij niet smarte!... En God liet 
komen, wat hij begeerde” (1 Kron. 4:10). “Als ik ROEP, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid 
hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed”. “De Here zál horen, als ik TOT HEM ROEP ”! 
(Ps. 4:2, 4b).  
Letten wij in het bijzonder op bovengenoemde onderstreepte zinsnede. 
Onderzoek dan ook voor uzelf de volgende Schriftplaatsen, en onderzoek niet alleen, maar praktiseer “biddend 
mediteren”... Psalm 50:15, 53:5, 91:15, 99:6 en 102:2. 
Hier vinden wij Schriftuurlijke voorbeelden van dat eenvoudige “aanroepen”! Ook de profeet Jesaja zegt: “Zoekt de 
Here, terwijl Hij te vinden is; ROEPT Hem aan, terwijl Hij nabij is” (55:6). De profeet Jona zegt: “Sta op, ROEP tot 
uw God!...” (1:6), en in het Nieuwe Testament betuigt de apostel Paulus: “Vlied de begeerlijkheden der jonkheid en 
jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die de Here AANROEPEN UIT EEN REIN HART” (2 
Tim. 2:22). Zoek op uw knieën – de Bijbel is vòl van zulke wondervolle voorbeelden; en de Geest van God is daar 
om u te leiden tot “in alle waarheid”. Amen. 
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� Ten derde: DE OMVANG VAN HET GEBED  
Welke zijn de grenzen van het gebed? Welke is de omvang van de leerschool van het gebed?? Tot hoe ver reikt 
het gebed??? Allemaal zeer dringende vragen, die ongetwijfeld om een afdoend antwoord vragen. Gode zij dank, 
worden deze laatste ons ook gegeven in het Woord van God. Om te beginnen: IEDEREEN – dit is EEN IEDER... 
“Want er is géén onderscheid, noch van Jood, noch van Griek; want eenzelfde is HERE VAN ALLEN, rijk zijnde 
over ALLEN, DIE HEM AANROEPEN. Want EEN IEDER, die de Naam van de Here zal AANROEPEN, zal zalig 
worden. Hoe zullen zij dan Hem AANROEPEN, in WELKE zij niet geloofd hebben?? En hoe zullen zij horen, zon-
der die hun predikt???” (Rom. 10:12-14). 
• KAN OVERAL : “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar BEN IK in het midden van hen” 

(Matth. 18:20). 
• EN ALTIJD : “Bidt zonder ophouden” (1 Thess. 5:17). 
• VOOR ALLES : “...Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u ge-

worden” (Mark. 11:24). 
BIDDEN. DIT IS HET! Een ieder kan overal en altijd voor alles bidden... 

De onzichtbare houding in de school van het gebed 
“En wanneer gij staat om te bidden, VERGEEFT, indien gij iets hebt tegen iemand, OPDAT...” (Mark. 11:25). Wij 
zien het dus: de algemene voorwaarde is VERGEVENSGEZINDHEID! Voorwaar, hier EIST God HET-IN-
PRAKTIJK-BRENGEN, wat wij in theorie kennen!! “Zalig zijn zij, die Mijn Woord HOREN EN BEWAREN” (Luk. 
11:28 en overige, gelijkluidende Bijbelteksten). 
Wij zullen ons nu bezig houden met: 

De goddelijke kant: het antwoord 

Wanneer de mens op Gods uitnodiging ingaat om tot Hem te roepen, reageert God daar onmiddellijk op. Het is 
onmogelijk om werkelijk te bidden en géén antwoord te ontvangen! Want God zegt immers: “IK ZAL u antwoorden” 
(Jer. 33:3b). Het is dus een uitgemaakte zaak, dat God ons te allen tijde schenkt: 
 

1.  Een ZEKER antwoord. 
 Er staat in deze gebedsbelofte: “Ik zal u ANTWOORDEN...”. Eén ding staat vast. Wij kunnen nooit bidden zon-

der een antwoord te ontvangen; want God belooft hier het antwoord. Wat zou alles zo heel anders zijn, wan-
neer wij God werkelijk op Zijn Woord zouden willen nemen en geloven, al wat Hij zegt. Wanneer wij oprecht 
bidden, dan kan God ook antwoorden met: 

 

2. Een DIREKT antwoord.  
 Vaak kunnen wij ons gebed vergelijken met het innen van een cheque...wij ontvangen het geld al vóór dat wij 

de hemelse bank hebben verlaten... “En het zal geschieden, EER ZIJ ROEPEN, zo zal Ik antwoorden; TER-
WIJL ZIJ NOG SPREKEN, zo zal Ik horen” (Jes. 65:24). 

 Halleluja! Hoe groot is Gods barmhartigheid en hoe wondervol zijn Zijn ontfermingen! God geeft ons ook: 
 

3. Een ANDER antwoord.  
 Het antwoord komt altijd in een andere vorm dan wij hebben verwacht. Wat leert de Schrift in dit opzicht?... “En 

opdat ik mij door de uitnemendheid (HSV: door het allesovertreffende karakter) van de openbaringen niet zou verhef-
fen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van satan, dat hij mij met vuisten 
slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Here driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wij-
ken. En Hij heeft tot mij gezegd: MIJN GENADE IS U GENOEG want Mijn KRACHT wordt in zwakheid vol-
bracht” (2 Kor. 12:7-9). 

 Wat een prachtige illustratie wordt ons hier door Paulus gegeven. Hij ontving een antwoord, dat nog véél béter 
was dan de door hem begeerde verwijdering van die “doorn” – wat die ook mag zijn geweest in zijn leven. En 
wat was nu dat betere, dat door de apostel werd ontvangen op zijn volhardend gebed? DE OPENBARING 
VAN DE HERE ZELF + DE BELOFTE, DAT ZIJN GENADE hem GENOEG ZOU ZIJN. Glorie voor Jezus! 

 En evenals Paulus EEN PERSOONLIJK ANTWOORD ontving, zo wil God òòk aan u, aan ons, en aan ieder-
een een persoonlijk antwoord geven. 

 

4. Een UITGESTELD antwoord. 
 Hoe dikwijls lijkt het, alsof wij tevergeefs bidden. Maar onze God zegt eenvoudig en duidelijk: “WACHT – Ik zal 

het gebed zeker beantwoorden, maar  OP MIJN TIJD”. 
 Daniël heeft zó moeten wachten; ook David en nog vele anderen onder Gods kinderen. 
 

5.  Een ONTKENNEND antwoord. 
 God zegt soms: “Neen”! En wat zo bij het eerste horen onduidelijk lijkt, onbegrijpelijk is, wordt naderhand be-

grijpelijk. De volgende illustratie zal dit verduidelijken: wanneer een klein kind om een scherp voorwerp vraagt, 
bijvoorbeeld een mes dat het graag wil bezitten, zal een verstandige en voorzichtige vader en/of moeder direct 
zeggen: “Neen, dat krijg je niet!” 

 In de Bijbel vinden wij het wonderlijke verhaal van de bediening van de profeet Elia. Wanneer hij dan na véél 
strijd weet te ontvluchten en bij de berg Horeb aankomt en daar overnacht, is het zijn liefste wens, om te ont-
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komen. De Here, de God der heirscharen,1 ontmoet hem dáár en zegt dan tot hem: “Wat maakt gij hier Elia?” 
(1 Kon. 19:9). Met andere woorden: “Wat doe jij hier, Elia?”. Elia geeft dan de verklaring van zijn aanwezigheid 
aldáár, zeggende: “Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heirscharen; want de kinderen Israëls heb-
ben Uw profeten met het zwaard gedood; en IK BEN ALLEEN OVERGEBLEVEN, EN ZIJ ZOEKEN MIJN ZIEL, 
OM DIE WEG TE NEMEN” (vers 10). 

 Ditzelfde heeft hij twee malen gezegd en na iedere keer gaf de Here hem een opdracht, in plaats van een “ver-
schoning”! 

 Wat is het toch goed te bedenken en te weten, dat God onze gebeden niet altijd zó beantwoordt, als wij wel 
graag zouden willen. 

 Maar, “hoe” God Zijn antwoord ook schenkt: hetzij “direct”, “anders”, “uitgesteld”, of “ontkennend”, van één ding 
kunnen wij te allen tijde zeker zijn. HIJ ZAL ONS ANTWOORDEN, zo waarachtig als Hij leeft! Amen. 

 

6. Een PERSOONLIJK  antwoord. 
 Letten wij op de woorden: “IK” en “U”, voorkomende in het eerder aangehaalde geval van de apostel Paulus in 

de tweede Korinthe-brief. Wat wordt ons in dàt geval eveneens geopenbaard? NIET DE ZEGEN, DIE WIJ WIL-
LEN, MAAR EEN VERRIJKING VAN ONZE GEMEENSCHAP MET DEGENE, DIE ZEGENT, is het belangrijk-
ste en grootste antwoord op onze gebeden! 

 

7.  Een DUIDELIJK  antwoord. 
 Vergelijken wij dat wat geschreven staat in Jer. 33 vers 3: “IK ZAL u BEKEND MAKEN” ... “IK ZAL u VER-

KONDIGEN” met: “Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, 
Die IN HET VERBORGEN ZIET EN IS, ... HIJ ZAL het u IN HET OPENBAAR VERGELDEN” (Matth. 6:6). 

 Wij moeten dus zó bidden, dat God ons Zijn kracht en macht kan tonen, zodat wij en ook de mensen zullen 
(kunnen) zeggen: “DIT IS HET ANTWOORD”. Wanneer wij waarlijk oprecht bidden, schieten wij maar niet luk-
raak pijlen in de lucht, die wij nooit meer zullen terug zien... O, neen; wanneer wij echt eerlijk bidden, stellen wij 
onszelf op voor Gods genade-troon en komen dan nederig en in de Naam van de Here Jezus Christus met he-
le BEPAALDE EN KONKRETE (WERKELIJKE) VRAGEN... 

 Daarop zullen wij dan ook bepaalde en werkelijke antwoorden ontvangen, zodat wij te allen tijde kunnen zeg-
gen: “DIT IS HET ANTWOORD OP HET GEBED!” Zúlke antwoorden bannen alle twijfel uit ons hart en leven!! 
Vanzelfsprekend weten wij, wanneer ondanks onze gebeden twijfel, angst en zelfs vrees aanwezig blijven, dat 
wij niet hebben gebeden gelijk het behoort en God beslist niet heeft gesproken!!! 

 

8. Een GEWELDIG antwoord. 
 Wij gaan verder met het nader beschouwen van het profetisch Woord van Jeremia: “GROTE EN ONDOOR-

GRONDELIJKE DINGEN” (Jer 33:3c, NBG). Dat wil zeggen: dingen, die menselijkerwijs ONmogelijk zijn! De 
Bijbel staat vol met voorbeelden van ONmogelijke dingen, die God IN ANTWOORD OP HET GEBED van Zijn 
volk heeft gedaan. Wij zullen hier enkele van die machtige voorbeelden aanhalen:  

 “Toen sprak Jozua tot de Here, ten dage als de Here de Amorieten voor het aangezicht van de kinderen Israëls 
overgaf, en zei voor de ogen van de Israëlieten: ZON, STA STIL te Gibeon en gij, MAAN, in het dal van Ajalon! 
En DE ZON STOND STIL, en DE MAAN BLEEF STAAN, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. 
Is dit niet geschreven in het boek van de oprechten? DE ZON NU STOND STIL IN HET MIDDEN VAN DE 
HEMEL, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En ER WAS GEEN DAG AAN DEZE GE-
LIJK, vóór hem noch nà hem, DAT DE HERE DE STEM VAN EEN MAN ALZO VERHOORDE; want de Here 
streed voor Israël” (Joz. 10:12-14). 

 “Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, ZO BAD ZIJ TOT DE HERE, en weende zeer. En ZIJ BELOOFDE 
EEN GELOFTE, en zei: Here der heirscharen,2 zo Gij eenmaal de ellende van Uw dienstmaagd aanziet, en 
mijner gedenkt, en Uw dienstmaagd niet vergeet, maar GEEFT AAN UW DIENSTMAAGD EEN MANNELIJK 
ZAAD, zo zal ik dat de Here geven al de dagen van zijn leven, en er zal géén scheermes op zijn hoofd ko-
men... En het geschiedde, na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd, en baarde een zoon, en zij noem-
de zijn naam Samuël: Want, zei zij, ik heb HEM VAN DE HERE GEBEDEN” (1 Sam. 1:10-11, 20). 

 “Elia, de Thisbiet, ... zei tot Achab: ZO WAARACHTIG ALS DE HERE, DE GOD VAN ISRAEL LEEFT, voor 
Wiens Aangezicht ik sta, indien DEZE JAREN DAUW OF REGEN ZIJN ZAL, TENZIJ DAN NAAR MIJN 
WOORD!” (1 Kon. 17:1). 

 En in verband hiermee, zie Jakobus 5:16-17. 
 “En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in, en sloot 

de deur voor hen beiden toe, EN BAD TOT DE HERE. En hij klom op, en legde zich neer op het kind, en leg-
gende zijn mond op deszelfs mond, en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich uit 
over hem. En HET VLEES VAN HET KIND WERD WARM. Daarna kwam hij weder, en wandelde in het huis 
eens herwaarts, en eens derwaarts, en klom weder op, en breidde zich over hem uit; en de jongen NIESDE 
TOT ZEVEN MAAL TOE; DAARNA DEED DE JONGEN ZIJN OGEN OPEN. En hij riep tot Géhazi, en zei: 
Roep deze Sunamietische. En hij riep ze, en zij kwam tot hem; en hij zei: Neem uw zoon op” (2 Kon. 4:32-36). 

 Waardevol zijn ook de wondervolle ervaringen van mannen Gods als Daniël in het Oude Testament en Petrus 

                                                 
1 De Here (of: de God) der heirscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten (en ook uit 
menselijke strijders, IN en DOOR de Geest van God, denk bijv. aan de wonderen/tekenen van Mozes, Elia, Eliza, etc.). (noot – 
AK) 
2 Zie noot 1. 
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in het Nieuwe Testament. Zie hiervoor achtereenvolgens: Daniël 2:28-30 en Handelingen 12:5-18. 
 Deze historische gebeurtenissen tonen ons de gewel dige kracht en mogelijkheden van oprechte gebe-

den.  
 

 
9. Een OVERWELDIGEND antwoord. 
 God sprak tot Zijn profeet en zei òòk nog: “WAARVAN GIJ NIET WEET” (Jer. 33:3d, NBG). Deze woorden ma-

ken ons bekend met het feit, dat het antwoord op gebeden van kinderen Gods STEEDS BOVEN ONZE VER-
WACHTINGEN ZULLEN ZIJN! Halleluja! Daarom staat er, in het bijzonder voor òns, in het Nieuwe Testament 
opgetekend: “Hem nu, DIE MACHTIG IS MEER DAN OVERVLOEDIGLIJK TE DOEN, BOVEN AL WAT WIJ 
BIDDEN OF DENKEN, naar de kracht, die in ons werkt” (Ef. 3:20). 

 God geeft altijd méér dan wij bidden en/of beseffen; en wil  zo graag doen, wàt Hij kàn  doen! DIT TE GELO-
VEN IS STAAN IN DE OVERWINNING!! Amen. 

 

Het eerste gedeelte van deze Bijbelstudie hebben wij nu behandeld. Wij gaan nu over tot het tweede gedeelte, 
waarin wij het zullen hebben over: VERZOEKING(EN), HOE DEZE PLAATS VINDEN, en HOE WIJ DAARAAN 
HET HOOFD KUNNEN BIEDEN. Laten wij ons in dit verband eerst bezighouden met: 

Deel 2 
De (drie) wijzen van aanval die satan pleegt toe te passen  

Hiervoor zullen wij Paulus’ brief aan de Korinthiërs onderzoeken, en lezen daar dan de waarschuwing: “...opdat de 
satan over ons géén voordeel krijge; want ZIJN GEDACHTEN ZIJN ONS NIET ONBEKEND” (2 Kor. 2:10-11). 
In de natuurlijke gang van zaken is het zó, dat de “hoofdoorzaak van tegenslagen in de strijd” gelegen is in de lei-
ding – in het onderschatten van de vijand – in de onwetendheid omtrent zijn bewegingen (acties). Door de Schrift 
en uit onze eigen ervaring leren wij, dat onze vijand drie zéér geliefkoosde wijzen van aanvallen  heeft; namelijk: 
• DE DIREKTE AANVAL en 
• HET LANG VOORTGEZET BELEG en 
• DE LISTIG, SLUW, OPGEZETTE (KRIJGS)LIST 

 

Wij zullen het bovenstaande nu verduidelijken: 
 

� Ten eerste :  
Volgens de eerste methode, die van “de directe aanval”, tracht de duivel door een stoutmoedig aanvallen ons te 
overrompelen... Hij werpt geheel onverwachts zijn volle kracht op ons zwakste punt! 
Hij tracht ons “hals-over-kop”, blindelings in de zonde te drijven en vindt daarbij (misschien?) een kind van God, dat 
niet binnen de vesting van het geloof is gebleven – dat de zoete gemeenschap met Christus heeft veronachtzaamd 
– dat verzuimd heeft de gehele wapenrusting Gods aangegord te hebben... 
Door zo’n plotselinge overval gelukt het de tegenstander meestal de gelovige het oog te doen afwenden van de 
Here Jezus Christus, Die zijn enige Bron van kracht is, en de aandacht van de gelovige vestigende op het 
ogenblik van genot, werpt hij zich alsdan met volle  kracht op hem !! 
Dit is de gewone wijze van aanval, waar het betreft ZONDEN VAN ONMATIGHEID EN OPVLIEGENDHEID! Zó 
vindt de duivel een “Ezau” met 5 hongerige zinnen, verwend door jarenlange onbeteugelde gewoonten! Hij (de sa-
tan) houdt hem in zijn zwakste ogenblikken de schotel met linzen voor... Hij (Ezau) zal toch niet zijn “eerstgeboorte-
recht” verkopen voor een schotel linzensoep?... zo zouden wij denken. Doch jarenlang heeft Ezau toegegeven 
aan zijn lusten, waardoor satan reeds voordeel heef t en thans komt Ezau, vanwege de snelle onverhoedse  
krachtige aanval, tot val !! 
Hoe menig leven is ten onder gegaan door één enkele aanval; tengevolge van een voordeel... vóóraf door de vij-
and behaald?! 
“...Ezau werd een man, verstandig op de jacht, een veldman... Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit 
het veld, en was moede. En Ezau zei tot Jakob: Laat mij slorpen van dat rode , dat rode dáár, want ik ben moe-
de;... Toen zei Jakob: Verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte . En Ezau zei: Zie, ik ga sterven; en waartoe 
mij dan de eerstgeboorte ? Toen zei Jakob: Zweer mij op deze dag! En hij zwoer hem; en hij verkocht  aan Ja-
kob zijn eerstgeboorte . En Jakob gaf aan Ezau brood, en het linzenkooksel; en hij at en dronk, en hij stond op 
en ging heen; alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte ” (Gen. 25:27-34). 
 

� Ten tweede :  
De tweede methode, die van “het langdurig beleg”, is om ons te ontmoedigen. Het is dan niet de poging van de 
duivel om ons te overrompelen, maar om ons geestelijk af te matten en om ons geduld uit  te putten!  
Satan tracht ons dan te vermoeien door “kwade inblazingen”, “boze influisteringen”; en... het is moeilijk om het te 
geloven, maar tòch is het de waarheid... DOOR ONS TE DOEN GELOVEN DAT VERLEIDING AL ZONDE IS EN 
DAT WIJ REEDS GEVALLEN ZIJN NOG VOOR WIJ ER AAN HEBBEN TOE GEGEVEN!! 
Hij doet ons dan denken, dat het nutteloos is om vol te houden, en dat hij reeds overmacht over ons gekregen 
heeft en dat wij bij herhaling zullen vallen... Ontmoediging nu is één van satans meest doeltreffen de manieren 
van aanvallen!!!  
Wàt doet hij dan in zo’n geval?  HIJ TRACHT ONZE BLIK VAN CHRISTUS AF TE WENDEN EN DIE TE VESTI-
GEN OP ONTMOEDIGENDE OMSTANDIGHEDEN IN ONS EIGEN LEVEN EN/OF RONDOM ONS... 
Wij weten zeker, dat òòk u déze ervaring kent! Een klassiek voorbeeld in de Bijbel ter verduidelijking, laten wij hier-
nevens volgen: 
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Satan voert de profeet Elia weg van een roemrijke strijd en overwinning naar een jeneverstruik, omdat hem “ge-
loofsgeduld” ontbreekt tegenover zijn God, Die hem nog nooit heeft teleurgesteld... 
Satan overtuigt Saul, dat het onnodig is te wachten op Samuël en Gods Woord te gehoorzamen...  
En zo vindt satan wellicht heden een vermoeid en ontmoedigd kind van God, van alle kanten in het nauw gedreven 
en zonder enig vooruitzicht op overwinning, en zegt dan tot hem: “Zie je nou niet in, dat het je toch niet helpt! Geef 
het nu maar op!” 
Hélaas zijn er maar al te véél kinderen Gods die, ziende op soms wanhopige en schijnbaar  hopeloze omstandig-
heden en teleurstellende broeders en zusters, hun oren lenen aan deze satanische influisteringen! Indien zij gewe-
ten hadden hoe nabij de hulp was en zij maar een weinig verder doorgedrongen waren in de te strijden worste-
ling... vrijheid en overwinning zouden hun deel zijn gewees t. 
 

O, broeder en zuster, behoud de vesting, want de overwinning is nader dan gij denkt. UW GELOOF DOET DE 
KANS KEREN IN DE STRIJD! Laat u alstublieft door niets en niemand ontmoedigen; want ONTMOEDIGING IS 
ALTIJD HET BEWIJS, DAT WIJ NIET MEER OP CHRISTUS ZIEN MAAR OP ONSZELF, OP OMSTANDIGHE-
DEN OF OP GEVOLGEN!! 
Gods Woord liegt niet, als het tot ons spreekt van: “Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlas-
wiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal 
niet verbroken worden,...” (Jes. 42:3-4). 
UW BEWAARDER SLUIMERT NIET!!! 
 

� Ten derde :  
De derde methode, en de meest algemene door satan toegepast, is “de list”. De duivel is in het gebruik hiervan 
een ware “grootmeester”! In het aanlokkelijk en onschuldig voorstellen van de zonde en de gevolgen (zogenaamd 
van weinig betekenis), neemt hij maar al te vaak de gedaante aan van “een engel des lichts”!! 
Wij weten allemaal, hoe verschillend de zonde zich aan ons voordoet; vóór , en nàdat  ze bedreven is!!!  
Maar, hoe verschillend wordt ze gezien van Gods standpunt en van dat van de “verleider”. Satan doet de “verzoe-
king” altijd voorkomen als: 

• “Goed tot spijze”, 
• “een lust voor de ogen”, en 
• “begeerlijk om verstandig te maken” (Gen. 3:6). 

 

Maar direct nà de val treedt de afschuwelijke leugen naar voren in haar ware gedaante als: 
• “De begeerlijkheid (of: begeerte) van het vlees”, 
• “de begeerlijkheid (of: begeerte) van de ogen”, en 
• “de grootsheid van het leven” (1 Joh. 2:16). 

 

INPLAATS VAN HET BELOOFDE VOEDSEL VINDT MEN DE WALGING VAN DE OVERVERZADIGHEID! 
“De lust van de ogen” maakt plaats voor “de schaamte over de zonde”; en in plaats van “wijsheid”, wordt “dwaas-
heid”, “lijden” en “ellende” ontvangen... 
Op dit punt is de geschiedenis van de mensheid één lange ontgoocheling geweest; net als de geschiedenis van de 
verloren zoon (zie Luk. 15:11-32), die – op een gegeven moment – varkensvoer begeerde! 
 

Ach, broeder en zuster, dat wij toch in onze persoonlijke ondervinding de listen en lagen mochten leren doorzien!! 
Eens en vooral:  Iedere verzoeking, hetzij plotseling, hetzij aanhoudend, òf verfijnd, IS IN DE GROND (IN WEZEN) 
EEN LEUGEN!!! 
En wij kunnen hem (d.i. de duivel) doorzien, wanneer wij in Hem (d.i. de Here) blijven, zoals verlangd wordt van de 
rank, dat die in de Ware Wijnstok blijven zal. Voor dezulken geldt: “Want zijn (d.i. satans) gedachten zijn ons niet on-
bekend” (2 Kor. 2:11). 
Laten wij nooit vergeten, dat satan verder géén macht heeft; en dat de enige beveiliging voor iedere gelovige, 
alsook voor de “lichtgelovige mensheid” is: DE WAARHEID TE KENNEN, EN DE WAARHEID ZAL ONS VRIJ MA-
KEN. Amen.  
Er staat geschreven: “Een ieder die zondigt, die heeft Hem niet gezien en  heeft Hem niet gekend ” (1 Joh. 3:6). 
Het kennen van Christus, gelijk Hij is, en het beschouwen van de zonde als werkelijk zonde, zal alle aantrekkelijk-
heid ontnemen en de laatste enkel weerzinwekkend, afschuwelijk en zelfs onmogelijk maken voor het kind van 
God! 
 

Naast de reeds genoemde 3 oorzaken van verzoekingen in de 3 wijzen van aanval, die de duivel weet te gebrui-
ken, zijn er òòk 3 oorzaken van nederlagen aan te wijzen. Deze laatste zullen wij nu onder de loep nemen... Hier-
mee beginnen wij dan het derde gedeelte van onze studie. 

Deel 3 
Drie oorzaken van nederlaag  

In het leven van de gelovige zijn er 3 punten, waarop de vijand aanvalt en waar hij tracht door te breken tot in de 
“vesting van ons hart”... 
Wij willen, voor de duidelijkheid, deze 3 punten hier achtereenvolgens noemen: 

1. “ongeloof ”, 
2. “boezem-zonden ”, en  
3. “algemene bewuste tekortkomingen ”. 
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Deze 3 punten zijn ook aan te merken als 3 toegangspoorten; en  
 

ONGELOOF is dan DE BUITENSTE POORT...  
Waarom juist “de buitenste poort”? 
Wij zullen trachten dit duidelijk te maken: In feite is het de buitenste poort, waarop de eerste aanval gericht wordt 
en die tòch (als zij weerstand biedt) al de andere behoedt, GELOOF...  
Bezwijkt daarentegen deze poort en gaat zij OPEN, dan is dit “opengaan” ONGELOOF!  
Hoe zal de tegenstander pogen om binnen te sluipen?? Het antwoord is: Door ons te doordringen van het 
denkbeeld, dat wij op het punt staan te vallen!!  
En, waardoor gaat dan deze poort open??? Door vrees!!! Want “vrees” opent de poort van het “ongeloof”...  
Hoe dikwijls is het diep gewortelde gevoel, dat wij zullen falen – geboren uit mismoedigheid – in zichzelf reeds de 
oorzaak van de nederlaag!!! De christen die verwacht te zullen vallen, zal ook vallen. 
Hoe dikwijls spoeden wij ons de dag tegemoet, zònder onze wapenrusting te hebben aangedaan – zonder ge-
meenschap en met het vooruitzicht op de nederlaag reeds voor ogen; òf, afgeleid door ons drukke jachtige leven 
vol beslommeringen, staan wij argeloos en niets-vermoedend en vallen dan daardoor gemakkelijk aan de verlei-
ding ten prooi. 
Het gebrek van zo menige christen bestaat hierin: dat hij/zij géén geloofsvertrouwen heeft in de zorgende hand van 
God, aan Wie hij/zij de dag heeft mogen toevertrouwen. Het is een onafwijsbare wet in het geloofsleven, dat “naar 
de mate van ons geloof, ook onze overwinning zal zijn of onze nederlaag”. 
Elke dag, in moedeloosheid begonnen of met niet genoeg geloofsvertrouwen, moet tenslotte eindigen met de be-
kende klacht: “...ik ellendig mens...” (Rom. 7:24). 
Maar, iedere dag die begint met (beter geschreven: “in”) het geloof van “de Wet van de Geest van het leven in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood” (Rom. 8:2), zal eindigen met het zegelied van 
de overwinning: “Wij zijn méér dan overwinnaars door Hem, Die ons liefgehad heeft” (Rom. 8:37). 
Paulus’ ervaring in deze twee hoofdstukken van zijn Romeinenbrief lopen ver uiteen, omdat de wijze waarop de 
verzoeking wordt tegemoet getreden verschillend is. 
In Romeinen 7 is het: “ik worstel”, “ik strijd”... terwijl het in Romeinen 8 is: “doodt de handelingen van het lichaam” 
en “de Geest komt onze zwakheden mede te hulp”. 
In hoofdstuk 7 lezen wij van: De vrijmaking van de ZONDEMACHT , waar er in het 6de hoofdstuk sprake is van 
hetzelfde van de ZONDESCHULD... Maar in hoofdstuk 8 is het: Aangeland zijn in Christus; en wordt de jubel-
zang van de vrijheid aangeheven.  
Vriend/vriendin!, in welke van deze 3 toestanden leeft u? In die van Romeinen 6, 7 of 8? Hoe of het ook zij, doe 
één ding: BIDT GOD OM ALLE VREES WEG TE NEMEN UIT UW HART. LAAT GELOOFSVERTROUWEN DE 
BEWAKING OVER NEMEN. Houdt u aan deze regel: “Wees in géén ding bezorgd ; maar laat uw begeerten in al-
les, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God” (Filip. 4:6). 
Het gevolg hiervan zal dan zijn, wat de Heilige Geest Zelf heeft gezegd: “En de vrede van God , die alle verstand 
te boven gaat, zal uw harten èn uw zinnen bewaren in Christus Jezus” (vers 7). En déze VREDE GODS IS EEN 
PERSOON, want wij lezen: “Hij (d.i. Jezus) IS ONZE VREDE” (Ef. 2:14). 
 

BOEZEM-ZONDEN is het tweede punt waarop de tegenstander doorbreekt. Onze ervaring is deze: Wij mogen dan 
alle macht en kracht van “goede voornemens + gebed” samengetrokken hebben tegen déze zonden waaraan wij 
“verslaafd” ZIJN (laat niemand ONTkennen!), maar het zal niet veel baten!! En weet u, “waarom niet?” Om de een-
voudige reden, dat de duivel niet dadelijk daarop “frontaal” zal aanvallen...  
In de praktijk van het geloofsleven hebben wij geleerd, dat hij een richting zal inslaan, die “ogenschijnlijk ” niets te 
maken heeft met deze “boezemzonden”. 
Maar, zodra wij onze tweede muur van “gerechtigheid” voldoende hebben doen “afbrokkelen”, om één enkele vij-
and toegang te verschaffen door het “toegeven aan nòg een kleine zonde”, zo heeft de vijand toegang tot het bin-
nenste; en het zal dan niet lang duren voor wij tot onze verbazing en schaamte, wederom gevallen zijn op déze ui-
termate zwakke punten! Hoe menig hart is aldus gevallen... 
TOEGEVEN-AAN EN NOOIT BELIJDEN GEVEN DE DUIVEL PLAATS IN ONS LEVEN!! 
Hierdoor zullen wij altijd strijd kennen en herhaalde nederlagen, totdat wij met ons gehele hart tot God terugkeren, 
Die alleen ons kan en wil verlossen. Halleluja!!! 
Wat wij van nature boven alles kunnen haten, is de schande èn de pijn over de bittere gevolgen van onze “gelief-
koosde zonden”. Wat God haat is de zonde – iedere zonde en ALLES WAT ZONDE IS. 
Gelukzalig is de mens, die de zonde heeft leren haten, zoals God die haat, en die zijn ganse hart aan God heeft 
overgegeven, en het Hem heeft toevertrouwd om het te bewaren voor tijd en voor eeuwigheid, EN die ook de 
waarheid in Christus heeft leren liefhebben. De zodanige mens heeft het “geheim” geleerd... “Behoed uw hart bo-
ven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens” (Spr. 4:23); en “Laat uw ogen rechtuit zien, en 
uw oogleden zich recht voor u heen houden” (Spr. 4:25). Voorts nog: “Weeg de gang van uw voet en laat al uw 
wegen wel bevestigd zijn” (Spr. 4:26). 
Het is altijd slechts één enkele zwakke schakel in de ketting, die het machtige oceaan-schip haar anker doet verlie-
zen! En zo is het ook slechts een kleine opening, een gering gat, in de dijk, die eenmaal de allesvernietigende-
watervloed zal doorlaten!! Het is die hele kleine scheur (barst) in het instrument, die eens de mooiste muziek zal 
doen verstommen!!! Het is daarom béter te doen wat de Bijbel leert; namelijk: “En geeft de duivel géén plaats” (Ef. 
4:27). 
Wij hebben geleerd , dat DE WIJZE WAAROP WIJ OVER DEZE SOORT ZONDEN KUNNEN ZEGEVIEREN, IS 
GOD TE BIDDEN EN TE SMEKEN OM ONS GEVOELIG TE MAKEN WAAR HET zgn. kleine ZONDEN GELDT. 
En wij bidden nog steeds , dat de Heilige Geest ons het grote gevaar en de intense verdorvenheid van alle  zon-
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den leert inzien en ons gemoed bij voortduring zal vervullen met een hartstochtelijk verlangen naar “...een matig en 
rechtvaardig, en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld; met de verwachting van de zalige hoop en verschij-
ning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus” (Tit. 2:12-13). 
 

ALGEMENE BEWUSTE TEKORTKOMINGEN , vormen de derde bron van gevaar en het punt van aanval. Eén 
van de oorzaken van onze nederlaag in deze, is dat wij die beschouwen als “een natuurlijke zwakheid” als het ware 
– “een erfelijke neiging”... waaraan zo af en toe enigermate moet worden toegegeven! 
Maar de Schrift leert ons, dat het door de kracht van God mogelijk is om juist aan onze zwakste zijde het sterkst te 
worden! Glorie voor God!!  
Het is ons bekend, dat toen eens een kind van God bijna gebracht was tot een vernederende uitbarsting van zijn 
geliefkoosde bewuste tekortkoming : OPVLIEGENDHEID (in Gods ogen tòch òòk “zonde”!), hij zich naar huis be-
gaf en de nacht verder doorbracht in innig gebed. Eens en vooral eigende hij zich de overwinning in Christus zo 
zeer toe, dat hij zich voortaan die tekortkoming (lees: zonde!) dood beschouwde... Sinds dien bleef hij zich zó aan 
Christus vastklemmen, dat hij 30 jaren later in staat was te constateren, dat géén zodanige verleiding hem ooit 
meer tot zúlk een drift had kunnen verleiden! Prijst God!! 
Een andere christen-voorganger zei nà een lang leven van overwinning, en dat op 75-jarige leeftijd en 40 jaren na-
dat hij zich de volle verlossing eigen had gemaakt die Christus voor hem had gewonnen: “Toen Jezus, Gods Zoon, 
mij vrij maakte, werd ik mij het eerst bewust van een volkomen beheersing over de neiging tot opvliegendheid en 
driftbuien... Hetzelfde gold voor mijn dikwijls verregaande onmatigheid. Het geloof in Christus maakte mij volkomen 
vrij, en telkens (wanneer ik een rusteloze begeerte naar bevrediging in mij voelde opkomen) wendde ik mij onop-
houdelijk biddend tot God, totdat door volhardend gebed en geloof in de kracht van Christus, dat verlangen, dat zo 
brandde in mijn ziel, onderdrukt was en ik weer mij geheel verlost wist.” 
Ja, inderdaad, Hij is wondervol en Hij blijft wondervol, voor allen, die in hun zwakheid tot Hem alleen komen, en het 
ook alleen maar van Hem verwachten; want van Hem staat geschreven: “Hij is machtig, om MEER DAN OVER-
VLOEDIGLIJK TE DOEN, BOVEN AL WAT WIJ BIDDEN OF DENKEN, NAAR DE KRACHT, DIE IN ONS WERKT” 
(Ef. 3:20). 
Bij de geestelijke strijd en worsteling, die hierbij nodig is, is het niet ondienstig, het volgende in het oog te houden: 
 

� Ten eerste : 
Wanneer wij ons een NIEUWE GEWOONTE willen eigen maken, òf een oude willen nalaten, moeten wij er aller-
eerst voor zorgdragen te beginnen met een zo krachtig mogelijk initiatief. 
 

� Ten tweede : 
Laat nooit een uitzondering toe. Iedere afdwaling staat gelijk met het laten vallen van een kluwen touw dat men 
zorgvuldig wil opwinden! Het is in de eerste plaats nodig om de strijd niet te verliezen.  
Heeft u nooit opgemerkt, hoe spoedig een verlangen door uitputting sterft, wanneer het niet wordt gevoed?! En 
daarom mogen en kunnen wij, door ervaring schrijven: ZONDER ONAFGEBROKEN VOORUITGANG IS ER 
GEEN TOENEMEN VAN GEESTELIJKE KRACHT MOGELIJK. 
 

� Ten derde : 
Grijp de eerste de beste gelegenheid aan om te handelen in overeenstemming met ieder besluit, dat wordt geno-
men in de Here Jezus Christus, en met elke gemoedsbeweging leidende in de richting van NIEUWE GEWOON-
TEN EN CHRISTUS, die u wenst aan te nemen en te leven!  
Tot jonge zielen zeggen wij : konden zij slechts werkelijk beseffen, hoe spoedig zij “één-en-al-gewoonte” zullen 
worden... zij zouden méér aandacht schenken aan hun leven en gedrag in de tijd van vorming van het christelijk 
karakter. Maar allemaal, jong en oud, moeten nooit vergeten, dat elke uiting van deugd of ondeugd (hoe klein ook!) 
altijd een lidteken achterlaat! 
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke liefde en genade, dat Hij in Christus ALLE DINGEN NIEUW kan maken 
door de Heilige Geest. Waarlijk, Hij IS een volkomen Verlosser. Halleluja!! Zeer zeker zal de duivel ons niet met 
rust laten. Hij zal u vaak genoeg in de oren fluisteren: “Kom, doe het nog maar een enkele keer; het wordt immers 
toch vergeven”. 
Zeker, als wij onze bewuste (en daarom juist “zondige”) tekortkomingen belijden, God is getrouw, en Hij zal ze ons 
ook vergeven; maar wij zijn persoonlijk van het volgende overtuigd: Wij zullen niet dezelfde zijn, die wij zouden ge-
weest zijn, indien wij in de kracht van de Heilige Geest hadden overwonnen! 
Voorwaar, laten wij ons niet verdringen van het “Podium van Gerechtigheid”: Er bestaan géén  

� ZONDEN VAN ONGELOOF, 
� BOEZEM-ZONDEN, 
� ZONDEN VAN BEWUSTE TEKORTKOMINGEN, 

die Christus niet geheel en al in ons kan overwinnen – zowel op het ogenblik zelf als voortdurend!! Hij heeft ALLE 
zonden op het kruis gedragen, opdat wij aan de zonde gestorven, voor de gerechtigheid zouden mogen leven... 
“Alzo òòk gij, HOUDT HET DAARVOOR, dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus 
Jezus, onze Here. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de (zondige) 
begeerten van het lichaam” (Rom. 6:11-12). 
 

Wilt u niet op Hem vertrouwen? 
 

Het vierde gedeelte van deze Bijbelstudie beginnen wij met het onderzoeken en nader in beschouwing nemen van: 
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Deel 4 
Drie kenmerkende verzoekingen  

Voorbeelden van “verleiding” kunnen wij vinden in de drie verzoekingen van onze Heiland in de woestijn. Maar ook 
zien wij daarin de “wijze” waarop wij die tegemoet moeten treden: moeten weerstaan...  
Laten wij daartoe eerst samen lezen: “Toen werd Jezus door de Geest  weggeleid in de woestijn, om verzocht te 
worden door de duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. En de 
verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zei: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch Hij, 
antwoordende, zei: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de 
mond Gods uitgaat. Toen nam Hem de duivel mee naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne (d.i. op het hoogste 
gedeelte) van de tempel; en zei tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf neerwaarts; want er is geschreven, 
dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw 
voet aan een steen stoot. Jezus zei tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 
Wederom nam Hem de duivel mee op een zeer hoge berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 
heerlijkheid; en zei tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, neervallende, mij zult aanbidden. Toen zei 
Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Here, Uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen die-
nen. Toen liet de duivel van Hem af ;...” (Matth. 4:1-11). 
Let in de eerste plaats op het feit, dat “Jezus DOOR DE GEEST werd weggeleid...”. Hierin ligt voor ons een BE-
MOEDIGING opgesloten! In de Bijbel onderscheiden wij twee uitdrukkingen voor “verzoeking”; zowel in het Oude 
Testament als in het Nieuwe Testament. De eerste uitdrukking bedoelt “in goede zin op de proef stellen of loute-
ren” (zoals zilver en/of goud wordt gezuiverd van a lle onedele bestanddelen...) . 
De andere betekent het “verlokken”, het “verleiden” tot kwaad door de vijand. Wij dienen dus goed te verstaan, dat 
DEZELFDE VERZOEKING kàn zijn: 

� een roepstem van God ter verheffing, om ons te rein igen van alle ongerechtigheden (het schuim, 
dat nog over is in ons leven)  

 òf 
� een  stem  van  satan  ter  vernedering, om  ons  t e onteren!  

 

Daarom hebben wij bij voortduring “iets” nodig te bestrijden, om sterk te worden!!  
Wij zullen u een voorbeeld geven uit de schepping zelf: In beschutte baaien van de zee treffen wij meermalen ko-
raalriffen aan; maar deze, die groeien in die beschutte baaien, zijn meest zwak. Daarentegen zijn degene die on-
derhevig zijn aan de sterke branding, en die deze moeten weerstaan, hard en worden tot rotsen!! Ziet u het ver-
schil? 
VERZOEKING LEGT ALTIJD DE VINGER OP ONS ZWAKKE PUNT – ZIJ HEEFT DE BEDOELING ONS TOT 
GOD TE VOEREN EN IS DUS ALTIJD EEN RIJKE BRON VAN ZEGENINGEN... 
Daarom kunnen kinderen Gods, al moeten zij bidden verlost te worden van de boze, het niettemin voor grote 
vreugde achten, wanneer zij in dergelijke omstandigheden komen te verkeren... “Acht het voor grote vreugde ,... 
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt ; wetende , dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt” (Jak. 
1:2-3). 
Doorstane verzoeking laat achter het goud van lijdzaamheid. Tijden van afmatting en zware strijd zijn, indien wij 
slechts door intens gebed het getij van de verzoeking doen keren, tijden van de grootste mogelijkheden... Het is in 
dergelijke ogenblikken, dat wij telkens “veranderd worden naar Zijn Beeld en Gelijkenis”. Halleluja! Amen. 
 

De eerste verzoeking  van Jezus was: 
1. TE TWIJFELEN AAN GOD, en 
2. OP VERKEERDE WIJZE EEN LICHAMELIJKE BEHOEFTE BEVREDIGEN. 

 

Het was waarlijk een “herhaling” van wat geschied was met de eerste Adam... Het was werkelijk een aanval op de 
mensheid in haar zwakste punt, en zij geeft ons een duidelijk beeld van onze meest alledaagse zonden en 
machtigste verleidingen! 
 

Onze bron van gemeenschap met God is gelovend vertrouwen + volhardend gebed; en daarom is het satans voor-
naamste doel om die gemeenschap te verbreken – ons geloofsvertrouwen te ondermijnen en – ons een gevoel te 
geven van twijfel ten opzichte van Gods goedheid en barmhartigheid. 
Onze ervaring is, dat de duivel herhaaldelijk zal beproeven ons te ontmoedigen in al ons werk. Herhaaldelijk be-
proeft hij ons er toe te krijgen Gods belofte in twijfel te trekken; in het bijzonder daar waar het ons eigen leven be-
treft. Hij spreekt nooit luid, maar altijd fluistert hij (zijn spreken is altijd “in het verborgene” – wie oren heeft, die ho-
re!).  
...“Is het ook, dat God gezegd heeft?” (Gen. 3:1c). Met andere woorden: “Heeft God dat werkelijk gezegd?” Deze 
subtiele vraag klonk in het zo onschuldige oor van Eva. De duivel blaast Christus in: “INDIEN Gij Gods Zoon zijt...” 
Niettegenstaande God het hoorbaar verklaard had: “Deze is Mijn geliefde Zoon” (Matth. 3:17). En zó tracht de dui-
vel ons altijd tot twijfel te brengen! Let daarom goed op broeder/zuster: de duivel plaatst altijd een INDIEN tus-
sen ons en iedere kostelijke belofte uit de Schrift en!! Zó zijn nu eenmaal zijn (satanische) manieren! !!  
In antwoord op dit alles roept de Geest van God ons toe, op God alleen te vertrouwen. Dit was ook hetgeen Jezus 
voortdurend voorhield aan Zijn, zo menigmaal, twijfelende discipelen en aan een ongelovig geslacht! Hij berispte 
hen, niet omdat zij niet genoeg werkten; maar, omdat zij niet op God vertrouwden. DEZE TWIJFEL AAN GOD 
LIGT AAN ELKE VERLEIDING TEN GRONDSLAG, en daartegen moeten wij stelling nemen met de “vader aller 
gelovigen”: Abraham – vastberaden. Hij weigerde zijn oog te richten op het zichtbare – op zijn eigen bedriegelijke 
gevoelens òf op de omstandigheden! Hij stelde zijn aangezicht als een keisteen, zo hard, tegenover al de teleur-
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stellingen van het verleden en al de moeilijkheden van de toekomst; en hij had de geloofs-verzekering, dat hetgeen 
God beloofd had, Hij ook machtig was te doen... “En hij heeft aan de belofte van God NIET GETWIJFELD DOOR 
ONGELOOF; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; en TEN VOLLE VERZEKERD ZIJNDE, 
DAT HETGEEN BELOOFD WAS, HIJ OOK MACHTIG WAS TE DOEN” (Rom. 4:20-21). 
Daarom mijn broeder en zuster, laat ons ophouden aan God te twijfelen en daardoor Zijn kostbare belofte neerha-
len tot het peil van onze eigen droevige menselijke ondervinding. Voorwaar! het tegengif tegen iedere verleiding is: 
GELOOF HEBBEN IN GOD!! Amen. 
Heeft u er ooit bij stilgestaan, dat de eerste verzoeking  van de Here, evenals die van Adam, betrekking had op het 
lichaam?! Dit op zichzelf is betekenisvol. Laten wij daarom het volgende nooit vergeten: WANNEER HIJ, Die zon-
der zonde was, daar aangevallen werd op het zwakste  punt van de mensheid, hoeveel te méér zullen WIJ 
het worden, die in het zondige lichaam leven!!! 
 

Hoeveel christenen, die overwinnaars in de strijd hadden kunnen zijn,... die door God krachtig voor anderen ge-
bruikt hadden kunnen worden, zijn nù weggeslagen uit de volle kracht van Gods dienst,... en leiden verder een 
zwak en onnuttig leven! Wij leren voor ons allen déze les:  Wanneer wij niet over de verleiding kunnen zegevie-
ren in de kracht van de Heilige Geest en alleen in de wildernis , zullen wij ook nooit verheven kunnen worden, 
door de macht van de Geest, tot het doen van enig werk voor Hem, in het openbaar!!  
Zou God het zuivere “water des levens” toevertrouwen aan onreine vaten, waar Hij het wil schenken aan dorstige 
zielen? Lezen wij niet: “Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten;...” (Gal. 6:7a). “Het vaste fundament van God 
staat, hebbende dit zegel: De Here kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een ieder sta af van ongerechtigheid. 
Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar òòk houten en aarden vaten; en sommige 
ter ere, maar sommige ter ONere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt , die zal een vat zijn ter ere, gehei-
ligd en bekwaam tot gebruik voor de Here, tot alle goed werk toebereid ” (2 Tim. 2:19-21). 
Zijn wij dat? 
Graag het volgende voorbeeld uit ons alledaagse leven ter illustratie: Onze nieuwsbladen hebben ons zo dikwijls 
bekend gemaakt met het feit, dat tegenwoordig een groot percentage van onze opgeroepen jongeren, voor de ver-
vulling van hun dienstplicht, ongeschikt worden bevonden voor de dienst... hun lichamen worden niet krachtig ge-
noeg bevonden om de zeer zeker komende vermoeienissen en dergelijke te doorstaan. 
Van menselijk standpunt bekeken, is dit al een “smet op de eer van volk en natie”! Maar, laten wij nu eens beden-
ken, hoe groot de schande wel is, de bittere schande voor het Lichaam van Christus, wanneer duizenden niet ge-
bruikt kunnen worden door God, omdat zij ongeschikt bevonden worden om “tempels van de Heilige Geest” te zijn!! 
Indien wij “in het vlees zaaien”, kunnen wij onmogelijk een “oogst van de Geest” maaien; noch kracht ontvangen 
om Hem welbehaaglijk te dienen. 
Uit de Schrift leren wij, dat David viel op het ogenblik van verzoeking, en alhoewel het hem later vergeven werd, 
was hij zijn leven lang een gebroken man; verstoken van zijn vroegere kracht in des Heren dienst... 
De apostel Paulus hield stand temidden van de stormen in zijn leven, en hij werd dan ook van Godswege gesteld 
tot een krachtig dienstknecht tot zegen van de mensheid. 
Wat was nu het verschil?...  
Het was niet, dat David niet met genoeg kracht worstelde op het ogenblik van verzoeking, maar wij zien, dat David 
(die eens Gods vijanden was tegemoet getreden in blijde strijdlust en met een van opwinding gloeiend gelaat) te 
Jeruzalem achterbleef...  
Wat deed hij?? Tegen de avond, stond hij op van zijn bed, om zich te begeven in het leven van weelde en zelf-
zucht waarin hij gevallen was! Het was niet alleen die éne blik, maar een lang leven-n aar-het-vlees, dat de 
oorzaak werd van zijn val!! 
 

Hoe is het met ons gesteld??? 
Eten en drinken wij ter ere van God? Oefenen wij onszelf in de Godzaligheid en trachten wij elke gedachte tot on-
derwerping aan Christus te brengen? “Een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles . Deze doen wel dit, 
opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzó, niet als op het 
onzekere; ik kamp alzó, niet als in de lucht slaande; maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienst-
baarheid ...” (1 Kor. 9:25-27). 
 

Willen wij doen als eertijds Paulus, of zullen wij David navolgen, daar waar hij faalde?!? Het is natuurlijk zeer wel 
mogelijk, dat wij nog niet véél bereikt hebben; maar, het valt niet te ontkennen, dat wij iedere dag de voetstappen 
drukken: òf van Ezau en David, òf van Christus en Paulus... 
 

O, broeder en zuster, indien u eerstgenoemde paden bewandelt, wilt u Hem dan niet nog HEDEN met ootmoed en 
schaamtegevoel te voet vallen – alles belijden en Hem uw absolute onmacht bekennen om het beter te doen? 
Wanneer wij dàt doen, zal Hij ons Zijn kracht schenken, om “... onze lichamen Gode te stellen tot een levend en 
heilig en God welbehaaglijk offer,...” (Rom. 12:1). 
Hij zal dan van onze lichamen de tempels maken van Zijn Geest, en Hij zal ons gebruiken met kracht, tot Zijn eer 
en glorie. 
 

De tweede verzoeking  was Zich van de tempel neder te werpen. Het wezen van de verleiding was: 
1. GOD TE VERZOEKEN, en 
2. DE GUNST VAN MENSEN TE VERWERVEN. 

 

Was dus de eerste verzoeking te twijfelen aan God, en van Hem af te dwalen in ongeloof; de tweede was om ver-
der te gaan dan Gods wil, en dat in onbezonnen verwatenheid! 
Broeders en zusters, dit nu is kentekenend voor de ondervinding van een christen!  
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Satan tracht ons eerst terug te houden, door ons te verleiden tot “grove zonden”; maar, wanneer wij daaraan weer-
stand weten te bieden, is zijn volgende poging ons “te verder doen gaan” – ons door overhaasting te doen afwijken 
van wat wij in dit verband zullen noemen “de kringloop van Gods waarheid” – ons af te leiden van de hoofdlijn van 
Gods doel! 
 

Wat wij hier nu neerschrijven is géén theoretische kennis; het is de praktische waarheid, onze eigen ervaring. En is 
het dan niet bedroevend, dat van de weinigen die “het lage peil van berusting in de nederlaag” in hun persoonlijk 
leven verlaten, er zo vele zijn, die zich toch nog laten verstrikken in de één of andere (satanische) leer? Deze soort 
gelovigen (?) weten altijd weer hùn leer (!) met de letter uit de Schrift te bewijzen. 
Géén wonder. Zelfs satan neemt een tekst uit de Bijbel, gebruikt deze wanneer het in zijn kraam te pas komt, en 
maakt daarvan zijn meest sluwe en listige “schoonschijnend” argument. 
HET IS HET VERDRAAIEN TOT EEN HALVE WAARHEID VAN GODS WIL... Maar, wij zullen vasthouden aan het 
beginsel dat vervat is in Christus’ woorden: “WANT ER IS GESCHREVEN...” (Luk. 4:10). 
En wanneer wij dit doen, moeten wij de Schrift ook beschouwen als één machtig geheel en daaruit de waarheid 
ook als geheel zoeken; en niet uit de Bijbel “bewijs-teksten” trachten te vinden voor één of ander vóóraf reeds 
vastgesteld “programma” of “dogma”. Wellicht heeft niets, DE ZONDE UITGEZONDERD, zo veel mensen van het 
rechte pad afgebracht, dan het zoeken naar “de dode letter”, in plaats van naar “de geest van Gods Woord” in de 
volle omvang van Zijn leringen. Want... “de letter doodt en de Geest maakt levend” (2 Kor. 3:6). Dat wil zeggen, dat 
de letterlijke opvatting (waar het als zodanig niet nuttig of nodig is...) doodt! Deze zal zoiets altijd doen; en niets be-
vordert de zaak van de vijand zo zeer, dan wanneer wij onszelf maken  tot zogenaamde “voorvechters” van de één 
of andere kleingeestige “half-waarheid” of een “uiterlijke vorm”, die alleen maar afleiden van de fundamentele 
grond-waarheden van de christelijke eenheid van het geloof en onze bruikbaarheid en van de dienst des Heren! 
Uiteindelijk zijn zulke “half-waarheden” grote leugens!! Laten wij daarom oppassen, dat wij ons niet in “gewaand 
geloof” op de letter van de Schrift, van de tinne (d.i. op het hoogste gedeelte) van de tempel afwerpen; want daarmee 
benadelen wij de goede zaak van het Evangelie en wij brengen schade aan het Lichaam van Jezus Christus!!! Het 
is bovenal te verkiezen liever te wachten, totdat God ons Zijn: “Want er staat geschreven” openbaart door Zijn 
Geest. Dan zijn wij nooit mis – dan treft het Zwaard doel – dan is het de Geest der Waarheid, Die ons leidt in al de 
Waarheid. Geprezen zij de Naam van Christus! 
 

De derde verzoeking  van Jezus kwam hierop neer: 
 

1ste) ONAFHANKELIJK VAN GOD TE ZIJN, 
 

2de) GEBRUIK MAKEN VAN VERKEERDE MIDDELEN EN VAN WERELDSE MACHT, en  
 

3de) DE WERELD TE WINNEN ZONDER ZIJN LEVEN TE VERLIEZEN AAN HET KRUIS. 
 

De duivel, sluw als hij is, zal ons nooit vragen, om hem openlijk te aanbidden; maar “in de gedaante van een engel 
des lichts” zet hij ons aan gebruik te maken van zijn “schijnbaar” (!) onschuldige praktijken, en zódoende een 
schikking met hem te treffen tot het bereiken van het goede (?!) einddoel. Maar zó liggen de zaken bij God niet! 
Christenen mogen zich nimmer schuldig maken aan de “stelregel” van de Roomse hiërarchie, namelijk: “het doel 
rechtvaardigt, heiligt de middelen”. Om GODS DOEL te bereiken, moeten wij ZIJN MIDDELEN gebruiken... op de 
door Hem VASTGESTELDE TIJD... en DOOR ZIJN KRACHT. 
Het is best mogelijk, om “in eigen kracht” iets op te trekken; maar dat is dan ingevolge Jezus’ onderricht: “van hout, 
hooi en stoppelen”. Wij kunnen gegevens verzamelen, een krachtige machine in beweging houden, zeer véél werk 
verzetten; maar alleen de wil van God en hij die deze doet, houden stand! Al het andere zal wijken – houdt het niet 
vol. Staat er niet geschreven: “iedere plant, niet door Hem geplant, zal uitgetrokken worden” (Matth. 15:13). 
Ach, mochten wij (met het oog op de dag, dat ons werk door vuur zal worden beproefd, dat ieder ijdel woord zal 
worden geoordeeld, al de geheime gedachten openbaar zullen worden en onze drijfveren en motieven onderzocht, 
zodat alles wat wij deden om door mensen gezien te worden, géén beloning zal ontvangen...) slechts BOUWEN 
MET GOUD, ZILVER EN EDELGESTEENTE – alleen ZIJN WIL DOENDE, en slechts GEBRUIK MAKENDE VAN 
ZIJN MACHT EN ZIJN MIDDELEN... alles door genade! 
Elke overeenkomst met de vijand is noodlottig en wi j moeten ons daartoe nooit lenen – in welke vorm en  
gedaante ook!  
Het moge nog zulk een “aannemelijke verzoeking” zijn en zij moge ons van alles beloven, zoals bijvoorbeeld “in-
vloed onder de mensen” – hùn gunsten – of zij moge onze trots prikkelen of onze eerzucht, het doet niets terzake. 
Voor de christen geldt: “Wederstaat de duivel  en hij zal van u vlieden” (Jak. 4:7). 
 

Wij hebben géén gunst van mensen nodig, maar de kracht van God. Christelijke arbeid is niet gebaat door de in-
vloed van mensen, maar wel door de kracht van de levende God! Amen. 
Broeder, zuster, als wij nu letten op het bijzondere karakter van al deze verleidingen, dan zien wij, dat: 
 

de 1ste was ,  alleen te vertrouwen op de middelen in plaats van op God alléén; 
de 2de was ,  op God te vertrouwen en de middelen te onderschatten en te verwerpen; 
de 3de was ,  onafhankelijk te zijn van God en verkeerde middelen te gebruiken. 
 

Al deze verzoekingen, die voortkwamen in het leven van Jezus, zullen door Zijn volk eveneens worden gekend; en 
in dit verband is het goed te wijzen op het historische feit, dat Jezus helemaal ALLEEN was ten tijde van Zijn ver-
zoeking... 
Voorts was het op het ogenblik, dat Hij VERVULD was met de Heilige Geest. En dan ging het vóóraf aan een tijd, 
die GROTE GEESTELIJKE MOGELIJKHEDEN opent... 
Bekijken wij deze zaken nog dieper, dan is het helemaal niet moeilijk om in te zien, dat in wezen elk van deze ver-
zoekingen EEN LEUGEN was! Alle waren zij een beroep op HET ZICHTBARE om het geloof te ondermijnen!! Alle 
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waren zij aansporingen tot OVERHAASTING, tot het nemen van EEN VERKORTE WEG in plaats van Gods kruis-
weg en van geduldig wachten!!! “Wie gelooft zal niet haasten” (Jes. 28:16). Alle verzoekingen begonnen met een 
twijfelbrengend INDIEN, en waren erop gericht de afhankelijkheid van God te verbreken! 
 

Wie de les van overwinning wil leren, moet nu lette n op de wijze, waarop de Here Jezus die tegemoet tr ad. 
Wij merken dan het volgende op:  
 

1. Hij zocht telkens weer Zijn steun bij God, de Vader, in plaats van in eigen kracht te strijden... 
 

2. Niet éénmaal vroeg Hij de verleider “waarom”, of aarzelde Hij of verwaardigde Hij de duivel met een blik of 
leende hem het oor... 

 

3. Hij wendde Zich terstond tot God en vertrouwde gans op Hem voor de ogenblikkelijke en beslissende overwin-
ning... 

 

4. Steeds gebruikte Hij “het zwaard van de Geest”... “en HET ZWAARD VAN DE GEEST, hetwelk is GODS 
WOORD” (Ef. 6:17). 

 

Tot drie maal sloeg Hij de tegenstander af met het “ER STAAT GESCHREVEN...” uit Gods Woord; en dáár over-
won Hij voor ons, opdat wij nù, als christenen, déze ervaring zouden kennen in ziel, geest èn lichaam... “Indien dan 
de Zoon u zal vrij gemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn” (Joh. 8:36). 
Broeder, zuster, zijt gij waarlijk vrij? Zo niet, wilt gij dan ook met Hem vertoeven in de “wildernis van ‘s levens ver-
zoekingen”, TOTDAT gij van dáár kunt wederkeren in de volle kracht van de Heilige Geest om de arbeid te doen, 
die u wacht ... voor de eer en de glorie van de Meester? God helpe u, is de onverflauwde bede van ons hart. 
 

Naar aanleiding van al het voorgaande, zal het een ieder duidelijk zijn geworden, dat alleen een “bidt zonder op-
houden” (1 Thess. 5:17) ons zal kunnen houden in die geestelijke conditie van “waakzaamheid”, welke noodzake-
lijk is in ons christelijk leven, om de duivel “op het juiste ogenblik” te kunnen weerstaan... om hem te beletten “voor-
deel op ons te behalen”. 
Déze geestelijke waakzaamheid is recht-evenredig aa n ons vervuld-zijn met de Geest van God ! Alleen in dé-
ze toestand is ook het volgende onze ervaring en die van alle christenen: “zijn (d.i. satans) gedachten zijn ons niet 
onbekend” (2 Kor. 2:11).  
Waarom is een leven zonder gebed, een christelijk geloofsleven zonder altaar, levensgevaarlijk niet alleen; maar in 
het licht van Gods Woord is zo’n leven een zonde!! Het lijkt ons daarom dienstig, om in het vijfde gedeelte van de-
ze studie (dat nu volgt) een speciaal onderwerp hierover te behandelen. Wij willen dit dan noemen: 

Deel 5 
De zonde van gebedsloosheid 

De sleutel-tekst voor het bestuderen van bovenstaand onderwerp is deze: “Wat ook mij aangaat, het zij verre van 
mij, dat ik tegen de Here zou zondigen , dat ik zou aflaten  voor u te bidden ; maar ik zal u de goede en rechte weg 
leren” (1 Sam. 12:23). 
Slechts weinig christenen realiseren zich, dat het ZONDE is, om NIET TE BIDDEN! Wij zeggen dikwijls, dat wij het 
jammer vinden, dat wij niet meer kunnen bidden – wij erkennen, dat ons gebedsleven erg zwak is en helemaal niet 
effectief... In werkelijkheid is het een “zonde”, wanneer wij niet bidden. Christenen dienen zich daarom voortdurend 
af te vragen: “Hoeveel (of hoe weinig!) tijd neem ik voor gebed?” 
 

Laten wij nu eens samen zien, “waarom” het een “zonde” is en tegen wie wij in feite zondigen, wanneer wij niet of 
weinig bidden. 

1. 
Waarom gebedsloosheid een zonde is: 

a)  Omdat de Bijbel het duidelijk een zonde noemt.   
 Wij verwijzen u naar 1 Samuel 12:23. 
 

b)  Omdat het goed is om te bidden.  
 “En Hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, DAT MEN ALTIJD BIDDEN MOET, EN NIET VER-

TRAGEN” (Luk. 18:1). 
 “Met alle BIDDING EN SMEKING, BIDDENDE te allen tijd in de Geest, en tot hetzelve WAKENDE MET ALLE 

GEDURIGHEID EN SMEKING voor al de heiligen” (Ef. 6:18).  
 “Bidt zonder ophouden” (1 Thess. 5:17). 
 Het is goed en noodzakelijk om te bidden en het is verkeerd, wanneer wij niet bidden. “WIE DAN WEET GOED 

TE DOEN, EN NIET DOET, DIEN IS HET ZONDE” (Jak. 4:17). Gebedsloosheid is een zonde van grove na-
latigheid! 

 

c) Omdat het een belediging van God is.   
 De Here-Jezus-Christus, Schepper van het heelal nodigt ons uit tot gemeenschap met Hem! Hoewel wij uren 

over hebben voor een gesprek met onze vrienden, gev en wij meestal maar een paar minuten aan God.  
 Het is ook zuiver ONgeloof, wanneer wij niet bidden; want wij maken God met opzet géén deelgenoot van onze 

intiemste gedachten. Welk een belediging is het voor een vader, wanneer zijn kind hem niet vertrouwt. Dit is 
waar in onze natuurlijke verhoudingen – te méér in onze geestelijke verstandhouding met onze Hemelse Va-
der. Dit ongeloof is evenzeer aan te merken als een “boezemzonde”, en moet dus helemaal worden afgelegd. 
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“...LAAT ONS AFLEGGEN ALLE LAST, EN DE ZONDE, die ons lichtelijk omringt (HSV: die ons zo gemakkelijk ver-
strikt),...” (Hebr. 12:1-2). 

 

d)  Omdat wij er steeds weer toe worden aangemoedig d.  
 Overal in de Bijbel vinden wij een “oproep tot gebed”. God heeft ons Zijn beloften gegeven; de voorbeelden 

van mannen en vrouwen, die baden en antwoord op hen gebeden ontvingen; de voorbeelden uit ons eigen ge-
bedsleven; de getuigenissen van anderen; en nog véél méér. 

 Wordt deze oproep door ons wel begrepen?  
 Niemand minder dan de Heilige Geest, door Wie Jezus Christus uit de doden is opgewekt, wil ons leiden en 

ondersteunen in het gebed... “En indien de Geest van Degene, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u 
woont zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door 
Zijn Geest, Die in u woont. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten 
niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort , maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuch-
tingen” (Rom. 8:11, 26). 

 Wij hebben dus geen excuus, wanneer wij niet bidde n!  
 

e) Omdat er zoveel tot stand kan komen door het geb ed. 
 Denk hierover eens rustig na! Maak eens een lijstje van alle dingen, in de Bijbel genoemd, als antwoord op ge-

bed!! U zult verstomd staan, dat verzekeren wij u!!! 
 En, omdat het gebed nu zoveel vermag, is het zonde, om niet te bidden; want vanwege onze “gebedsloosheid” 

verstoppen de geestelijke kanalen, waardoor God Zijn geweldige zegeningen kan en wil geven. Wanneer wij 
dus niet bidden, onthouden wij de mensheid, de Geme ente van Jezus Christus, en onszelf vele zege-
ningen.  

 

f)  Omdat het de deur opent voor alle andere zonden .  
 “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze...” (Matth. 6:13). “WAAKT EN BIDT, opdat gij niet in 

verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Matth. 26:41). 
 In de praktijk komt het hierop neer:  Een christen, die weinig of niet bidt, IS AAN HET AFDWALEN! Denk er 

eens over na, door welke zonden u steeds weer wordt overwonnen... En is het niet waar, dat uw gebedsloos-
heid de overwinning over deze zonden in de weg staat? 

 Waarlijk, GEBED WEERHOUDT ONS VAN DE ZONDE, EN DE ZONDE WEERHOUDT ONS VAN HET GE-
BED!! 

 

g) Omdat het de oorzaak is van alle geestelijke zwa kte en gebrek.  
 Hoe komt het, dat wij zo zwak en zo weinig effectief zijn in ons christelijk leven en getuigenis? Waarom is er zo 

weinig kracht in onze Gemeente?? Waarom komt er zo weinig door de toch goede prediking tot stand??? Hoe 
komt het toch, dat al onze inspanningen zo weinig resultaat opleveren???? Is het niet, omdat het volk van de 
Here geen acht slaat op het grote voorrecht en de g rote verantwoordelijkheid van het gebed?  

2. 
Tegen wie zondigen wij, wanneer wij niet bidden?! 

� Nummer één : TEGEN GOD.  
“... tegen de Here...” (1 Sam. 12:23). 
Iedere zonde die wij begaan, begaan wij tegenover God! Vergelijk maar: “Tegen U, U ALLEEN, HEB IK GEZON-
DIGD, EN GEDAAN, DAT KWAAD IS IN UW OGEN; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw 
richten” (Ps. 51:6). “...Ik heb GEZONDIGD TEGEN DE HEMEL en voor u,...” (Luk. 15:21). 
Wij zondigen dus tegen God wanneer wij niet bidden, omdat wij Hem hierdoor tegenwerken en het tot-stand-komen 
van Zijn machtige werken in de weg staan!! 
Er zijn dingen, die alleen door gebed tot stand kun nen komen; en wanneer wij niet bidden, dan gebeuren  
deze dingen eenvoudig niet!!! 
  

� Nummer twee : TEGEN ANDEREN. 
Wij lezen ook: “...voor ulieden...” (1 Sam. 12: 23). Wij leven in een wereld vol met mensen die zedelijk en geestelijk 
volkomen gebroken zijn! Realiseren wij ons dit wel?  
Door gebed kunnen wij hen in aanraking brengen met de verlossende en genezende hand van God, De Heelmees-
ter!! Wanneer wij niet voor deze mensen bidden, onthoude n wij hen Zijn genezing en zondigen wij dus te-
gen hen!!!  
Neem de tijd om hierover diep na te denken, wat er allemaal in onze Gemeente zou gebeuren, wanneer u met eni-
ge andere broeders en zusters werkelijk ernstig op de knieën zou gaan... 
 

� Nummer drie : TEGEN ONSZELF. 
Het is waar, dat de dingen veranderen door het gebed; maar, het is ook waar, dat degene, die bidt, door datzelfde 
gebed wordt veranderd! Het eerste, grote resultaat van het gebed is: de gr ote zegen, die wordt ontvangen 
door degene, die bidt . 
Uit dit alles leren wij, broeders en zusters, dat het God is, Die ons allen oproept tot: EEN EERLIJKE BELIJDENIS . 
 

Wij moeten eerlijk tegenover de Here belijden, dat wij tekort geschoten zijn in ons gebedsleven – dat wij verlore-
nen, de Gemeente en onszelf hierdoor in de weg hebben gestaan, waardoor wij niet bekwaam waren om Zijn ze-
geningen te ontvangen. 
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Een persoonlijke beslissing. 
Wij moeten, evenals wijlen Samuël, durven zeggen: “Het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door 
op te houden voor u te bidden”. Laten wij dit ootmoedig belijden en ook, dat wij te lui en te achteloos zijn geweest – 
en dat wij het veel te druk hebben gehad met andere dingen en zaken uit onze eigen persoonlijke wereld... Laten 
wij dan voor Gods lieflijk Aangezicht beloven dat wij door Zijn uitnemende genade, christenen willen worden, die 
weten door het geloof, wat het is om te betrouwen op de Geest van God om te bidden. Amen. 

Wat moeten wij doen, om deze zonde van gebedsloosheid blijvend te overwinnen?? 

Het volgende, wat wijzelf door genade mogen doen: 
 

1. NEEM REGELMATIG DAGELIJKS DE TIJD VOOR GEBED. 
 

2. BEGIN MET HET LEZEN VAN EEN PASSAGE UIT DE BIJBEL. 
 

3. BID VOOR DAGELIJKSE PROBLEMEN, ZOALS DIE ZICH VOORDOEN. 
 

4. VERMIJD a.u.b. ALLE VORMELIJKHEID EN KWEEK DE GEWOONTE AAN OM EENVOUDIG TOT GOD TE 
SPREKEN. 

 

5. BESTUDEER ALLES, WAT DE BIJBEL LEERT OVER HET GEBED; EN PROBEER ALZO DOENDE IN DE 
GEEST TE KOMEN VAN DE GEBEDEN VAN GROTE GODS-MANNEN. 

 

6. SCHRIJF GEREGELD NAMEN OP VAN MENSEN, VOOR WIE U BIDDEN WILT EN VRAAG DE HEILIGE 
GEEST U HIERIN TE LEIDEN. 

 

7. HOUDT VOL, HOEVELE EN WELKE VERHINDERINGEN ER OOK OP UW WEG KOMEN VANWEGE HUIS-
GENOTEN EN ANDEREN, EN VERSLAP NIET. 

 

Wij beëindigen hiermee het 5de deel van deze Bijbelstudie en gaan nu direct verder met het zesde deel, waarin wij 
het zullen hebben over: 

Deel 6 
Drie onderpanden voor overwinning  

Wij hebben reeds nagegaan: 
1. de wijze waarop verzoeking tot ons komt , 
2. de oorzaken van ons falen , 
3. het geheim van Christus’ overwinning , en 
4. geestelijke waakzaamheid door volhardend gebed . 
 

Wat wij nù neerschrijven, hebben wij geleerd van de Heilige Geest en toegepast. In ons praktisch geloofsleven was 
er een groeien in genade en toenemen van ons geloofsvertrouwen. God zij alle eer! 
ALS WIJ WILLEN OVERWINNEN MOETEN WIJ OOK OVERTUIGD ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID EN VOL-
DOENDE VOORBEREIDING VAN ONZE OVERWINNING!! 
Niets kan ons groter vertrouwen en moed geven, dan de rotsvaste overtuiging, dat het het  doel is van onze Vader 
in de hemel en ook Zijn plan, om ons in staat te stellen, een volkomen overwinning  te behalen. Hiervoor moeten 
wij de waarheid kennen, die ons zal vrij maken; en wij moeten Gods voorbereiding  en de voorwaarden waaraan 
wij moeten voldoen om te overwinnen duidelijk verstaan. 
Wij moeten weten, wat Gods aandeel en wat ons aandeel is in de strijd! Hij heeft ons uitverkoren van voor de 
grondlegging dezer wereld, OPDAT WIJ ZOUDEN HEILIG ZIJN!! Staat er niet geschreven: “Want DIT IS DE WIL 
VAN GOD: uw heiligmaking” (1 Thess. 4:3).  
En geloven wij, dat wat God Zich ten doel stelt, Hij ook machtig is om dat te volbrengen? De Heilige Geest vertelt 
het ons: “GOD IS BIJ MACHTE elke genadegave overvloedig te maken in u; ZODAT U, DIE IN ALLES ALTIJD AL 
HET NODIGE BEZIT…” (2 Kor. 9:8, HSV3) ...MOCHT OVERWINNEN OVER ALLE VERZOEKING.  “Hij kan ook 
volkomen zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, ALZO HIJ ALTIJD LEEFT OM VOOR HEN TE BID-
DEN” (Hebr. 7:25). “Jezus zei tot hen: GELOOFT GIJ, DAT IK HET DOEN KAN?” (Matth. 9:28). “Zo GOD VOOR 
ONS is, WIE ZAL TEGEN ONS ZIJN?” (Rom. 8:31). God zij gedankt, want hierin ligt voor ONS de grondslag 
van vertrouwen en overwinning.  EN DIT IS GODS WIL! HET IS HET DOEL VAN DE VADER IN DE HEMEL!! 
Waarlijk, Hij IS machtig, en Hij ZAL het ook doen. Amen. Willen wij dan ook nog deze Schriftplaatsen bestuderen: 
Efeze 1:4, 1 Thessalonicenzen 4:4, 7 en 23, 2 Korinthe 9:8, Hebreeën 7:25 en Judas 24. 
 

Wij kennen nu het doel van de Vader. Wat is nu HET DOEL VAN DE ZOON? Jezus kwam niet slechts op aarde 
om vergeving van zonden te schenken; maar ook “OM ZIJN VOLK ZALIG TE MAKEN VAN HUN ZONDEN”. Halle-
luja. Wat wil dit zeggen?? Sprekende over de zonde, zei Hij: “Indien dan de Zoon u zal VRIJGEMAAKT HEBBEN, 
zo zult gij waarlijk vrij zijn” (Joh. 8:36). 
En dit: WAARLIJK VRIJ ZIJN, betekent toch zeker GEEN SLAVERNIJ, GEEN NEDERLAAG EN GEEN SCHAN-
DE! Het is dan ook de apostel Paulus die ons de juichkreet van overwinning doet horen: “VRIJGEMAAKT ZIJNDE 
VAN DE ZONDE” (Rom. 6:18). Zijn wij dat? 
Ook voor de apostel Petrus stond tussen hem en de zonde HET KRUIS VAN VERZOENING!! En toen hij het doel 

                                                 
3 Uit: “De herziene Statenvertaling” (de deeluitgave uit 2006 – afgekort HSV). (noot AK)  
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ervan ten volle begreep, rekende hij zich voor de zonde dood!!! Petrus had het kruis in al zijn verschrikking gekend 
en had zijn Meester geduldig zien sterven... voor hem, die Hem verloochend had tot drie malen toe. DIT BRAK 
ZIJN HART. 
 

Vanaf die dag en vanaf dat moment verrees tussen hem en iedere zonde het beeld van het kruis, waarop zijn 
Meester, Jezus Christus hing; als het ware in eeuwig protest tegen de zonde... Voor hem stond zondigen 
voortaan gelijk met Jezus Christus opnieuw verlooch enen en kruisigen ... het was dan alsof nogmaals de na-
gels in Zijn doorboorde handen werden gedreven, zoals hij dit wist te zijn geschied, toen Jezus Christus aan het 
kruis genageld werd; en elke slag scheen op zijn eigen hart te vallen! 
Trachtte hij bij de Farizeeërs in de gunst te komen op de terugweg van het kruis? Keerde hij terug om zijn Meester 
te verloochenen en in zonde verder voort te leven??... Deze vragen vroegen ook in Petrus’ leven om een antwoord 
– òòk met dezelfde kracht in òns leven. 
Het scheen Petrus toe, dat hij met Christus gestorven was in die lange doodstrijd; en met de wezenlijke betekenis 
van dàt kruis te allen tijde voor ogen, schreef hij: “DIE ZELF ONZE ZONDEN GEDRAGEN HEEFT IN ZIJN LI-
CHAAM, OP HET HOUT, OPDAT WIJ AAN DE ZONDEN AFGESTORVEN ZIJNDE, VOOR DE GERECHTIGHEID 
LEVEN ZOUDEN” (1 Petr. 2:24). Van toen aan, was hij voor de zonde dood!  
 

Hoe verging het de apostel Paulus? Deze was geen getuige van de dood van Christus; dat wil zeggen: géén oog-
getuige. Tòch maakte hij zich DOOR HET GELOOF het doel en de kracht  daarvan eigen!! 
Na jaren van vruchteloze pogingen en mislukkingen, kwam hij tot de overtuiging, dat Christus voor Hem gestorven 
was – dat hij als het ware mèt Hem en in Hem gestorven was – dat het doel van Christus’ dood was: dat hij van 
toen af zichzelf aan de zonde afgestorven zou reken en, en door het geloof riep hij uit:  “IK BEN MET CHRIS-
TUS GEKRUISIGD; ik leef, doch niet meer ik, CHRISTUS LEEFT IN MIJ” (Gal. 2:20). 
Halleluja! En hierin lag het geheim van zijn overwinning!!  EVENEENS VAN DE ONZE broeders en zusters!! In-
dien ik “door het geloof ” de betekenis van het kruis eigen maak, zal ik mijzelf aan de zonde afgestorven rekenen: 
van de macht daarvan gescheiden door een peilloze afgrond waarvan de diepte reikt tot in de hel en de top tot de 
hemel!!! 
 

Lokt de wereld mij nog aan? Eist het vlees nog altijd en overal bevrediging?? Ons antwoord moet zijn: “Het zij verre 
van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christu s; DOOR WIE DE WERELD 
VOOR MIJ GEKRUISIGD IS, EN IK VOOR DE WERELD” (Gal. 6:14). 
Alles werd voor eeuwig overwonnen op dat kruis en “als gestorven rekenen” zal “dood doen blijven”, zolang wij in 
Christus blijven. Amen. “DIT WETENDE, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de 
zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer (als slaaf) de zonde dienen. Want, die gestorven is, die is gerecht-
vaardigd (en vrij) van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook, dat wij met Hem zullen 
leven; WETENDE, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over 
Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij éénmaal voor de zonde (der mensheid) gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft 
Hij voor God. ALZO OOK GIJ, HOUDT HET DAARVOOR, dat gij wel dood voor de zonde zijt (dus geen slaaf meer van 
de zonde), maar VOOR GOD LEVEND ZIJT in Christus Jezus, onze Here” (Rom. 6:6-11). 
“Maar DIE VAN CHRISTUS ZIJN, hebben het VLEES GEKRUISIGD MET DE BEWEGINGEN EN BEGEERLIJK-
HEDEN (d.i. de begeerten)” (Gal. 5:24). 
Vrezen wij dan nog de duivel als de vroegere meester? Dat zij verre! Want wat leert de Schrift? Satans macht werd 
op het kruis gebroken en hij heeft geen recht, noch macht over mij; tenzij ik mij vrijwillig aan zijn leugen overgeef! 
Het staat voor eeuwig vast: “Overmits dan de (mensen)kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook des-
gelijks dezelve deelachtig geworden, opdat Hij door de dood zou te niet doen degene, die  het geweld (d.i. de 
macht) over de dood had;  dat is, de duivel” (Hebr. 2:14). 
Moeten wij dan nog de zonde vrezen als slaven?? In het geheel niet, want WIJ ZIJN VRIJ; wij zijn aan de zonde 
gestorven en, hoewel sterk verzocht, daarvoor evenzó dood zoals het gestorven lichaam van Christus; ZO LANG, 
MAAR OOK ALLEEN ZOLANG WIJ IN HEM BLIJVEN! 
 

Broeder, zuster, gij zijt vrij!! Of u het gelooft en beseft...? O, als u deze vrijheid, uw vrijheid, maar wilt “claimen”!! U 
kunt het, u mag het. Christus geeft u Zijn kracht daartoe!!! Geprezen zij Zijn wonderbare Naam! 
 

Nu kunnen wij het ons voorstellen, welk een schande en smart het betekent, dat zo velen die behouden zijn door 
het kostbaar bloed van Christus, toch nog “als slaven” blijven voortleven, niettegenstaande het doel en de liefdevol-
le zorgen en voorzienigheid van God en het volbrachte werk van Jezus Christus, Gods Eniggeboren Zoon; onze 
Heiland en Verlosser! 
ALLES WAT GOD ZICH TEN DOEL STELDE, HEEFT JEZUS CHRISTUS TEN UITVOER GEBRACHT! 
Wilt u dit geloven en ten volle aannemen? Denkt u er wel om broeders en zusters: Hij/zij die gelooft, heeft het 
getuigenis in zichzelf – hij/zij weet dit alsdan bi j ervaring; bij ondervinding. Maar hij/zij, die nie t in God ge-
looft, maakt Hem tot een leugenaar!! Onderzoek biddend ook Mattheüs 1:21; Johannes 8:36 en Gal. 2:20. 
Het doel van de Zoon , Jezus de Here, is ons thans voldoende bekend, om nu in beschouwing te nemen: 

De kracht van de Geest 

Letten wij dan nu allereerst op: “Indien gij DOOR DE GEEST de (zondige) werkingen van het lichaam doodt, zo zult 
gij leven” (Rom. 8:13). “Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de 
wet van de zonde” (Rom. 8:2). Bestudeer in ditzelfde verband ook nog Galaten 5:15-23. Dan zien wij, dat DE 
GEEST IN ONS LEEFT, OM ONS DE OVERWINNING TE GEVEN OVER DE ZONDE! 
In alles wat God Zich heeft voorgenomen en alles waarin Christus heeft voorzien, geeft de Geest ons macht het 
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ons eigen te maken!! Al wat God met ons voor heeft en al wat Christus voor ons op het kruis heeft gedaan, doet 
de Geest nù in ons . God verklaarde  ons vrij; de Zoon maakt  ons vrij en de Heilige Geest behoudt  ons vrij!!! Hal-
leluja! 
De Vader beveelt  ons heilig te zijn; de Zoon stierf opdat  wij heilig zouden zijn; en de Geest leeft in ons , om ons 
heilig te maken... De Drie-Enige God4 is in bondgenootschap (vergeef ons deze gebrekkige uitdrukking!) met ons 
en de Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp. Hélaas, door onze eigen schuld (grove nalatigheid, verregaan-
de ONverschilligheid, ONattentheid en dergelijke) ondervinden wij déze waarheid zo weinig. 
Rekenen wij werkelijk te allen tijde op deze machtige Helper? Wij hebben in de praktijk mogen leren, hoe het mo-
gelijk is, zozeer hetgeen van de mens geëist wordt te overdrijven – en daartegenover zozeer onze onmacht en de 
onwaarschijnlijkheid dat wij daarin zullen kunnen slagen en daaraan zullen kunnen beantwoorden – dat wij in feite 
zorgen voor de belangen van het vlees en zover kome n, dat wij zelfs verwachten te zondigen . 
Hoe dikwijls zeggen wij met de 10 verspieders: “Wij kunnen niet!” Het verschil met die 2 andere ligt in het feit, dat 
de 10 alleen op de moeilijkheden zagen en daarnà pas op God; terwijl de 2 anderen op God zagen door die moei-
lijkheden heen, òf (zo u het wilt) de moeilijkheden zagen door God heen! Halleluja!! 
 

Ach, God helpe ons allen door de Heilige Geest, ons zó te overtuigen, dat wij de zonde zien zoals God die ziet!!! 
Wij zouden met Jozef uitroepen: “Hoe zou ik dan dit, een zó groot kwaad doen en ZONDIGEN TEGEN GOD” 
(Gen. 39:3). Want, het is toch zó, dat “een ieder die zondigt, die heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend” 
(1 Joh. 3:6). 
Dat wij dan bedenken, hoe afschuwelijk de zonde is! De Heilige Geest openbaart ons, dat zo dikwijls als wij zondi-
gen, wij zondigen tegen het plan en het doel van God in ons leven; en dan zondig ik opnieuw tegen mijn 
Verlosser en Zaligmaker, Die stierf om mij van zond en te verlossen; en bedroeven wij de Geest van God,  
Die in onze harten woont om ons van zonde te beware n!! 
 

Wanneer wij willens en wetens zondigen, verbreken, ontsieren en verzwakken wij ons eigen karakter en verbreken 
wij onze gemeenschap met God, en plaatsen wij een wolk tussen onszelf en het aangezicht van de Vader; ja, ver-
liezen wij de kracht om te dienen en vernietigen wij naar evenredigheid ons vermogen om anderen bij te staan en 
te helpen in hùn noden!!! 
En ook al wordt het ons vergeven als wij openlijk volmondig schuld belijden, toch zullen wij altijd enigszins maaien, 
wat wij hebben gezaaid... Hoe of het in deze zaken ook is, wij zullen niet die mensen zijn, die wij hadden kunnen 
zijn, indien wij niet gezondigd hadden! Denken wij hierover eens diep na. Wij geloven dan ook, dat niemand zal 
kunnen ontkennen, dat (indien wij slechts het verderfelijke van de zonde beseften) wij liever zouden sterven dan 
zondigen. 
 

Hiermee beëindigen wij het zesde deel van deze Bijbelstudie: “Drie onderpanden voor overwinning”; en het is 
haast vanzelfsprekend, dat wij (aansluitend op het vorengaande) nu in het zevende deel een ander even belangrijk 
onderwerp zullen behandelen; namelijk: 

Deel 7 
Drie voorwaarden voor overwinning 

Deze zijn nog altijd: 
• ten eerste  -  OVERGAVE  
• ten tweede  -  GELOOF; en  
• ten derde  -  GEMEENSCHAP. 

 

Er is wel eens gezegd, dat – als er enig gebrek is gebleven in ons christelijk leven – dit dan moet liggen aan één 
van de volgende drie oorzaken: 

• onvolkomen overgave   
• onvoldoende geloof  en/of 
• verbroken gemeenschap . 

 

De Heilige Geest zegt tot ons; om tot God te komen met deze bede: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart” (Ps. 
139:23) en dat wij Hem moeten vragen, om ons de oorzaak aan te wijzen van ons falen in het verleden! Dat wij dan 
met Hem komen in het reine, en om daarnà ons gehele leven aan Hem te wijden: lichaam, verstand en geest! 
Wij moeten God niet alleen alle erkende zonden belijden; maar òòk ALLES WAT TWIJFELACHTIG IS; elke last en 
ieder obstakel. Want: “Al wat niet uit het geloof is, is zonde” (Rom. 14:23). In de Bijbel leren wij de les, dat zege-
ningen en een nieuw leven van kracht en vrede het deel zijn van die mens, die de twijfelachtige dingen in zijn leven 

                                                 
4 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HERE, onze God; de HERE is één!  (dus één Persoon!)” (HSV).  
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden ge-
smeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie 
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon 
van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Perso on. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is 
een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.  
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot – AK) 
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weet op te geven! Glorie voor God voor al Zijn genade daartoe!! 
 

EEN ENKELE ZONDE WAARAAN MEN TOEGEEFT, EEN TWIJFELACHTIGE HANDELING, IETS IN HET LE-
VEN DAT NIET WORDT OVERGEGEVEN, KAN DE DUIVEL PLAATS GEVEN!!! Door déze dingen houdt hij (de 
duivel) ons in voortdurende verwarring en nederlaag . Maar wij moeten komen tot: “En geeft de duivel geen  
plaats” (Ef. 4:27). 
Vraag uzelf daarom af, of er nog iets is, dat nog niet aan Jezus is overgegeven; en of u genegen is om dit aan Hem 
over te geven. 
Het plan dat God ten volle tot uitvoering wil doen komen in ons leven, zal altijd moeten verlopen naar Zijn wil en 
welbehagen... In hoe menig leven is het te wijten aan die donkere schuilplaatsen in het hart, dat het plan van God 
wordt uitgesteld en ook wel tegengewerkt... 
 

Ach, broeders en zusters, geef vandaag nog toe, en laat het zonlicht van God toch binnenkomen in uw harten; laat 
dat machtig plan van God voor uw leven toch tot uitvoering komen, door u rustig en ongestoord helemaal te geven 
aan Hem, Die ons verzoend heeft met onze Vader, Die in de hemelen is. Geprezen zij Zijn onvolprezen Naam!  
“Kinderkens, BEWAART UZELF VAN DE AFGODEN” (1 Joh. 5:21). Wanneer wij eenmaal gekomen zijn tot over-
gave aan God, dan moeten wij in de toestand van onderwerping blijven. Hoe moeten wij dit doen? De apostel Pau-
lus geeft ons het antwoord. Wij moeten “...ALLE gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus” 
(2 Kor. 10:5).  
En, laten wij eerlijk zijn broeders en zusters, HIERIN FALEN DE MEESTEN! Uit de gedachte wordt de zonde 
geboren en het is juist hier, dat de overwinning mo et worden behaald.  Wat leert de Schrift? “Want gelijk hij 
bedacht heeft in zijn ziel...” (Spr. 23:7). 
Zielkunde, zoals geopenbaard in Gods Bijbel, leert ons verstaan, dat elke gedachte leidt tot een bepaalde daad en 
dat ieders karakter ontstaat uit een bepaalde gedachte! 
Niet alleen leidt de slechte gedachte tot zondige daden, MAAR DE GEDACHTE ZELF IS ZONDE en zolang wij de-
ze niet erkennen en haten, zolang wij niet hierin de overwinning behalen, is er géén overwinning voor ons wegge-
legd!! 
 

EEN IEDER, DIE ZONDIGE GEDACHTEN KOESTERT, DIE TROTS, AFGUNST EN/OF HAAT IN ZIJN HART 
VERBERGT, KAN TOCH (AL IS HIJ/ZIJ IN DADEN EVEN ONSCHULDIG ALS DE FARIZEERS VAN ZICHZELF 
DACHTEN...) EEN WIT GEPLEISTERD GRAF ZIJN. En, zoals Ezechiël de tempel reinigde, beginnende bij het 
binnenste, het Heilige der Heiligen, moeten wij beg innen in ons hart en de wereld van gedachten.  
Dat wij proberen, trachten met al de kracht die in ons werkt, het tot een vaste regel te maken in ons leven, om de 
eerste de beste zondige gedachte dadelijk te brengen tot Jezus Christus alléén! Want, wat zich meester maakt 
van onze gedachten, maakt zich evenzo goed meester van onszelf!!  
 

Een Eva, ziende op de vrucht van ‘de boom met de kennis van goed en kwaad’ (de boom der verzoeking wel te 
verstaan!), een Ezau, eenmaal de geur van de linzensoep geroken hebbende, of een David zich inlatend met de 
overdenking van de zonde, is reeds tot de nederlaag veroordeeld! 
VOOR IEDER MENS HANGT DE OVERWINNING OVER DE VERLEIDING AF VAN HET VERMOGEN (OF DE 
KRACHT) DE AANDACHT VAST GEVESTIGD TE HOUDEN OP HOGERE OVERDENKINGEN; OP DE DINGEN 
DIE BOVEN ZIJN. 
In het kort komt het dus hier op neer: HET IS HET ZIEN OP DE HERE JEZUS CHRISTUS ALLEEN, DAT OVER-
WINNING BRENGT!! Amen. 
 

Ten aanzien van “geloof” zegt Gods Woord: “En DIT IS DE OVERWINNING die de wereld overwint, namelijk ONS 
GELOOF” (1 Joh. 5:4). Daarom kunnen wij ook zeggen:  
• GELOOF  =  OVERWINNING, want geloof is een toestand van afhankelijkheid, een levende gemeenschap, 

verwantschap, met God, Die de zondemacht verbreekt. 
• GELOOF  =  EEN ROTSVAST VERTROUWEN op de trouw van God. Het geloven, dat God waarheid 

spreekt.  
• GELOOF  =  DE VERWACHTING van de verwezenlijking der beloften. Het geloof houdt nimmer het oog ge-

richt op zichzelf, maar op het doel van de Vader, op de voorspraak van de Zoon, en op de 
macht en de kracht van de Heilige Geest. 

De kracht van het geloof ligt niet in het streven, in het jagen naar, en dus niet in het geloof zelf! “HET GELOOF nu 
is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men niet ziet” (Hebr. 11:1). Het 
is gelijk de zwakke hand van het kind, omvat door de machtige greep van de vader. Van Sara’s geloof lezen wij: 
“DOOR HET GELOOF heeft ook Sara zelf kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouder-
dom heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had” (Hebr. 11:11). En van Abraham 
lezen wij: “En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen” (Rom. 4:21). 
Hoe staat het nu met u broeder en met u zuster? Hebt gij vertrouwen in de overwinning door God, de Heilige 
Geest? Bedenk, dat “AL WAT NIET UIT HET GELOOF IS, IS ZONDE”. Amen. De toestand van ongeloof op 
zichzelf is reeds zonde! 
 

Vertrouw daarom op God. Kunt gij Hem géén vertrouwen schenken?? Zou Hij u niet kunnen bewaren??? O, broe-
der en zuster, LAAT UW GELOOF NIET TERUGTREKKEN OP HET LAGE PEIL UWER ONDERVINDING!! Houd 
uzelf, DOOR HET GELOOF, aan de onberouwelijke beloften van God; en houd op dat terrein stand... Hoe lang??? 
TOTDAT UW ERVARING ZICH AANPAST AAN UW GELOOF!!! Halleluja! 
 

Het is het geloof, dat deze maakt tot zekerheid. Houd daarom rekening met het feit van Christus’ kruis en Gods on-
kreukbare trouw. Laten wij met Paulus zeggen: “ik geloof in God”. Amen. Door ervaring kunnen wij dit neerschrij-
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ven: DIT GELOOF IS HET BEGEERLIJKSTE GOED VOOR DE CHRISTEN. 
 

O, had ik toch het geloof, dat heen voert tot victo rie 
Wanneer in ‘s levens strijd, de neerslag schijnt na bij. 
O, had ik toch het geloof, dat rouw verkeert in glo rie 
‘t Geloof der zegepraal, dat de vrees houdt van mij ! 

 

Halleluja!! 
Wat zegt Christus’ apostel? “Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? IK DANK GOD, 
DOOR JEZUS CHRISTUS, onze Here” (Rom. 7:24-25), want: “...wij zijn méér dan overwinnaars, door Hem, Die 
ons liefgehad heeft” (Rom. 8:37). En Hij, Die tot Paulus zei: “Mijn genade is u genoeg” (2 Kor. 12:9a), zegt dat ook 
tot ons allen. Amen. 
 

Wij komen nu tot “gemeenschap”, als derde en laatste punt. De kern van de zaak is: “Hij/zij die in Hem blijft, zon-
digt niet”. Wanneer wij vallen, is het gewoonlijk niet omdat wij niet genoeg strijden op het ogenblijk van de verlei-
ding (verzoeking); maar, omdat wij (in dat ogenblik, of mogelijk wel dagen tevoren...) niet in Hem zijn gebleven.  
Ook hier is dan weer niet de daad alleen, die zondig is. NIET IN HEM BLIJVEN IS ZONDE EN DAARUIT KOMT 
ALLE ZONDE VOORT! 
Alleen de gemeenschap met God, door Zijn Geest, geeft het verlangen naar overwinning – openbaart ons de zon-
de in al haar weerzinwekkende afstotendheid – en baant de weg voor de macht en kracht van de Heilige Geest om 
die zonde te weerstaan en te overwinnen!! 
 

INDIEN WIJ IN EIGEN KRACHT STRIJDEN, ZULLEN WIJ FALEN; ALS WIJ ALLEEN LOPEN ZULLEN WIJ ON-
HERROEPELIJK VALLEN!!! “Een ieder die in Hem blijft , die zondigt niet” (1 Joh. 3:6). IN DE GEMEENSCHAP 
LIGT HET GEHEIM VAN ONZE OVERWINNING. Amen. De praktijk van het gebedsleven leert ons, dat een half 
uur van gemeenschap ‘s morgens, ons ‘s avonds een u ur van schuld-belijden bespaart . 
Ja, het ogenblik van gemeenschap bij de aanvang van elke dag, is de zekerste beveiliging tegen de zonde. Chris-
tus te ontmoeten bij het lezen van Zijn Woord. De Bijbel te lezen, niet als een vervelende gewoonte en noch uit 
plichtsgevoel, maar zich ermee spijzigen (d.i. geestelijk voeden), ervan te drinken als de ware fontein van le-
vend water, is het zekerheidsmiddel – het zekerste voorbehoedsmiddel – tegen de zonde.  
U vraagt, overigens begrijpelijk, om een voorbeeld uit het alledaagse leven? Zie hier: het staat gelijk, als het ware, 
met vooraf ingeënt te worden, om de besmetting van de zonde te vernietigen gedurende heel de verdere dag. 
Amen. “Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou” (Ps. 119:11). 
IS HET UW GEWOONTE HEM GEREGELD ELKE MORGEN IN WARE GEMEENSCHAP TE ONTMOETEN, 
TERWIJL HIJ TOT U SPREEKT,...DOOR ZIJN WOORD EN GIJ TOT HEM SPREEKT IN UW GEBED...? 
 

Broeder, zuster, zo niet, dan is dit alleen al voldoende oorzaak van al uw falen! Wilt u niet zeggen: “Dit ene zal ik 
doen” – ik zal God de eerste plaats geven in mijn leven van elke dag, door te beginnen met gemeenschap met 
God... en dan zal ik, door het geloof dat steunt op Zijn almachtige rustgevend e tegenwoordigheid , het vervul-
len van mijn dagelijkse plichten aan Hem overlaten; om te bewaren, wat ik Hem in alle ootmoed en nederigheid 
heb toevertrouwd... “Een ieder, die in Hem BLIJFT, die zondigt niet” (1 Joh. 3:6). 
 

Wat wij in de laatste hoofdstukken hebben mogen bekijken in het licht van de Bijbel kunnen wij sorteren onder de 
“Handelingen welke binnenskamers worden gedaan” en waarvan de gevolgen onstuitbaar geopenbaard zullen 
worden tijdens ons leven en gedrag met en ten opzichte van anderen. 
Het is nodig te vertoeven in de “School van Gebed” onder de machtige leiding van de Heilige Geest en bovenal in 
gemeenschap met Hem, Die ons allen liefheeft met een mateloze liefde. Geprezen zij Zijn dierbare en glorierijke 
Naam. Amen. Vandaar dan ook, dat wij voortgaan met het volgende aansluitend onderwerp: 

In de binnenkamer 

Wanneer wij de Schriftuur samen zullen lezen, die hierop betrekking heeft, zullen wij leren, dat de Here Jezus in de 
desbetreffende Schriftpassages 

• HET WARE GEBED stelt tegenover 
• HET ONECHTE GEBED. 

 

“En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden ; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de 
hoeken van de straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat 
zij hun loon weg hebben. Maar gij , wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer , en uw deur gesloten hebbende, 
bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet , zal het u in het openbaar vergelden” 
(Matth. 6:5-6).  
Het is dus duidelijk, dat slechts het eerste gebed door God wordt gezien, omdat zulk een gebed voor Hem van de 
grootste waarde is! Het laatste gebed wordt wel door de mensen gezien, maar is waardeloos  voor God!! 
 

Daar gaat niets bóven PERSOONLIJK GEBED; en niets kan hiervoor in de plaats komen. Het is dan ook een ver-
eiste voor de christen om voldoende tijd te besteden aan dit “persoonlijk gebed”. Met andere woorden, daar is 
niets, dat de plaats kan innemen van “de binnenkamer” (zie aangehaald Schriftgedeelte!). 
Het gaat er in ons christelijk leven in de allereerste plaats niet om HOEVEEL wij dienen, HOEVEEL samenkomsten 
wij geregeld bezoeken en/of HOE VAAK wij naar de bidstonden gaan; maar in de allereerste plaats komt het aan 
op de tijd, die wij in de binnenkamer doorbrengen met God. 
De kracht en de waarde van ons christelijk leven zal niet in de allereerste plaats blijken uit onze “dienst naar bui-
ten” (zichtbaar voor mensenogen!); maar wel uit de “dienst in de binnenkamer” onder Gods ogen EN voor ande-
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ren!! Wanneer wij dus de juiste plaats toekennen aan “onze binnenkamer”, dàn zal ons leven worden beheerst 
door de vrede Gods en door de vreugde van Zijn tegenwoordigheid; en zó zal dan onze dienst naar buiten uit van 
eeuwigheidswaarde zijn. Halleluja!!! 
 

HET IS ONMOGELIJK DE VREDE EN DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD TE SMAKEN DOOR DE HEILIGE 
GEEST, EN DE VRUCHT(EN) VAN GODS GEEST TE OPENBAREN, WANNEER WIJ GEEN OF ONVOLDOEN-
DE TIJD BESTEDEN AAN HET PERSOONLIJK GEBED. Het woord van opwekkend vermaan van Jezus Zelf 
spreekt boekdelen. 
Dat de Here Jezus Christus het een vanzelfsprekende zaak vindt, dat een christen een biddend mens behoort te 
zijn, blijkt toch voldoende uit Zijn Woord: “WANNEER GIJ BIDT...” (Matth. 6:5a). 
En, hoe staat het nu met ons? Bidden wij eigenlijk wel? Hoeveel christenen kennen (werkelijk) de kracht èn de ze-
gen van het “binnenkamer-gebed”?? Kunnen wij het de psalmist nazeggen???: “Gij zult mij het pad ten leven be-
kend maken; verzadiging van vreugde is bij Uw aangezicht ; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, voor eeuwig” 
(Ps. 16:11). 
Vanzelf komen wij nu tot de vraag: “Welke zijn de Schriftuurlijke kenmerken  van PERSOONLIJK GEBED? 
Wij zullen één en ander puntsgewijs hieronder opstellen. 

1. Een juiste verhouding (levenshouding) 
In Mattheüs 6 vers 6, in het vorengaande aangehaald, staat geschreven: “UW Vader”,... en dus niet DE Vader. 
Het is dus Gods uitgesproken wil, dat wij, als Zijn kinderen, Hem ook zullen kennen als “ONZE Vader”! Dit “KEN-
NEN” moet vóórafgaan, willen wij echt “het voorrecht” en “de kracht” van zulk een gebed genieten!! 
Wij moeten uit God geboren (dus: wedergeboren!) zijn en zó tot een levend lid van Zijn Lichaam gemaakt zijn. “... 
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods NIET 
ingaan” (Joh. 3:5). “Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt” (Ef. 3:15). 
Letten wij nu op het gebed, dat de Here Jezus Zijn discipelen leerde bidden, dan merken wij op, dat Hij DIT VOL-
MAAKTE GEBED begint met “ONZE Vader, Die in de hemelen is” (Matth. 6:9). 
Hoe staat het nu met u, broeder en zuster? Is God werkelijk òòk UW Vader?? Want dit WIL HIJ zijn! Het kindschap 
Gods brengt vrede en blijdschap in het hart. Amen. Bestudeer Johannes 1:12 samen met 1 Johannes 3:1. 

2. Alle eerbied 
Gods profeet, Jesaja, vertelt ons: “Want ALZO zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens 
Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelde en nederige geest is, 
OPDAT IK LEVEND MAKE de geest van de nederigen, en opdat Ik levend make het hart van de verbrijzelden” 
(Jes. 57:15). 
En dit gebeurde onder andere, toen Mozes zich plotseling bewust werd van Gods Tegenwoordigheid in zijn leven: 
“...ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien, dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de He-
re zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo RIEP GOD TOT HEM uit het midden van het braambos, en 
zei: Mozes, Mozes! En hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; 
want DE PLAATS, WAAROP GIJ STAAT, IS HEILIG LAND. Hij zei voorts: IK BEN DE GOD VAN UW VADER, DE 
GOD VAN ABRAHAM, DE GOD VAN IZAK en DE GOD VAN JAKOB. En Mozes verborg zijn aangezicht, want HIJ 
VREESDE GOD AAN TE ZIEN” (Exod. 3:3-6). 
De Bijbel licht ons in aangaande het feit, dat wij met vrijmoedigheid mogen komen tot de Troon van gen ade, 
wanneer wij bidden . “Dewijl wij dan, broeders, VRIJMOEDIGHEID HEBBEN, om in te gaan in het heiligdom 
DOOR HET BLOED VAN JEZUS, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhang-
sel, dat is, DOOR ZIJN VLEES; en dewijl wij hebben een grote Priester over het huis Gods; zo LAAT ONS TOE-
GAAN MET EEN WAARACHTIG HART. IN VOLLE VERZEKERDHEID VAN HET GELOOF, ONZE HARTEN GE-
REINIGD ZIJNDE VAN HET KWADE GEWETEN, EN HET LICHAAM GEWASSEN ZIJNDE MET REIN WATER” 
(Hebr. 10:19-22).  
Het is dus duidelijk, dat wij in diepe ootmoed en met alle eerbied moeten komen; en niet vergeten tot Wie wij nade-
ren! Wij zijn immers als stof en as, nietswaardige mensen, in Zijn ogen!! “En ik stelde mijn aangezicht tot God, de 
Here, om Hem te ZOEKEN met GEBED, en SMEKINGEN, met VASTEN, en ZAK, en AS” (Dan. 9:3). 
Wij zijn het helemaal niet waard, dat wij in de tegenwoordigheid van een heilig God mogen verschijnen. Het is al-
leen door het bloed van Jezus Christus, het ONbestr affelijk Lam van God!  Welk een groot voorrecht en welk 
een groot wonder van genade, dat wij door Jezus’ verdiensten zó mogen en kùnnen komen! Glorie voor Hem!! 

3. Oprechtheid 
Wanneer wij de verzen 5 en 6 (van Mattheüs 6) goed bestudeerd  hebben (dus niet alleen maar lezen, maar bid-
dend lezen en overdenken!), dan hebben wij natuurlijk ook al verstaan, dat: HET HART VAN PERSOONLIJK GE-
BED IS OOK HET GEBED VAN HET HART! 
Wat dienen wij hieronder te verstaan, broeder en zuster? Het volgende: Gebed heeft geen waarde, wanneer wij 
niet met ons hart bidden ! Jezus zegt, dat wij NIET moeten bidden als de geveinsden; dus NIET als huichelaars – 
dat wil zeggen: NIET als toneelspelers!! Jezus waarschuwt ons met deze woorden: “WORD DAN HUN NIET GE-
LIJK;...” (Matth. 6:8). Want het is o zo gemakkelijk, om alleen naar de vorm en niet met ons hart te bidden. En hoe 
vaak hebben wij ons daaraan schuldig gemaakt!!! 

4. Geheel afgezonderd 
Farizeeën, vroeger en nù, bidden zó, dat zij door de mensen worden gezien! Christenen behoren in de binnenka-
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mer, dus IN HET VERBORGENE, te bidden, waar zij NIET door de mensen, maar door de Almachtige God worden 
gezien en gehoord en verhoord!! 
WAT BETEKENT DIT NIET? Het betekent natuurlijk niet, dat wij niet overal en altijd kunnen bidden... 
WAT BETEKENT DIT DAN WEL?? Het betekent wel, dat er niets is, dat de plaats kan innemen van het persoonlijk 
gebed; van het alleen-zijn in de Tegenwoordigheid van God en de gemeenschap met Hem... Lees voor uzelf nog 
eens vers 6 (van Mattheüs 6). 

5. Geen omhaal van (d.i. niet vele) woorden! 
Jezus zegt: “En ALS GIJ BIDT, zo GEBRUIKT GEEN IJDEL VERHAAL VAN WOORDEN, gelijk de heidenen; want 
ZIJ MENEN, dat zij DOOR HUN VEELHEID VAN WOORDEN zullen VERHOORD WORDEN” (Matth. 6:7). 
Eén ding dus: Jezus VEROORDEELT een “omhaal van woorden!” Hij veroordeelt NIET het gebruik van woorden of 
van veel woorden, of van herhaling; maar Hij veroordeelt een IJDEL GEBRUIK of IJDEL HERHALEN van woor-
den!! Een voorbeeld uit de Bijbel volgt hiernevens: “...en RIEPEN DE NAAM VAN BAAL AAN! VAN DE MORGEN 
TOT OP DE MIDDAG” (1 Kon. 18:26). 
Wij weten allemaal uit eigen ervaring, dat wij in ons gebed bepaalde dingen heus wel méér dan één keer noemen; 
en trouwens door de hele Bijbel heen zien wij, dat wij hiertoe worden aangemoedigd. Ook hiervan voorbeelden, 
welke voor zichzelf spreken:  
“Ik zeg u: hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans OM ZIJNER ONBE-
SCHAAMDHEID WIL, zal hij opstaan, en hem geven ZOVEEL ALS HIJ ER BEHOEFT” (Luk. 11:5-8).  
“Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die DAG EN NACHT TOT HEM ROEPEN, hoewel Hij lankmoe-
dig is over hen?” “...maar HIJ RIEP ZOVEEL TE MEER...” (Luk. 18:7, 39).  
OM TE VOLHARDEN IN ONZE GEBEDEN ZULLEN WIJ VEEL EN DIKWIJLS MOETEN HERHALEN! Sommige 
van onze gebeden bereiken hun doel niet, omdat wij (op het ogenblik dat wij juist moeten volharden, aanhouden!) 
ophouden! 

6. Geloof 
Vergelijken wij Mattheüs 6:8b “WANT uw Vader weet, WAT gij van node hebt” met Hebreeën 11:6 “ZONDER GE-
LOOF is het ONMOGELIJK GOD TE BEHAGEN, WANT die tot God komt, MOET GELOVEN, dat Hij is, en een Be-
loner is van degenen, die Hem zoeken”. 
Wanneer wij in onze binnenkamer Hem bidden, moeten wij dus geloven, dat God ons gebed niet alleen kàn  en wil  
beantwoorden; maar, dat Hij al onze noden en behoeften kent, alvorens wij Hem vragen! 
Wanneer wij Hem bidden, moeten wij Hem niet voorschrijven, HOE Hij iets moet doen in onze harten of levens; of 
hoe Hij in een bepaald geval moet handelen; maar wij moeten Hem eerbiedig verzoeken, smeken, Zijn heilige wil 
te volvoeren in ons hart en leven! 
Maar, waarom is het dan nodig God te bidden, Die onze hemelse Vader is, als Hij toch reeds al onze noden en be-
hoeften kent? Op deze vraag is maar één antwoord te geven; namelijk dit: De discipelen vroegen Jezus hen te wil-
len “leren bidden”. Hij heeft aan dat verzoek voldaan, door hen zó te leren dat het GODS WIL IS!! 
En gelijk Hij het hen heeft gedaan, zo draagt Hij òòk ons op, om te BIDDEN NAAR ZIJN VERHEVEN WIL EN 
WELBEHAGEN. En wanneer wij niet zó bidden, zijn wij ongehoorzaam en verstoppen wij willens en wetens het 
kanaal, waardoor de Heilige Geest wil werken door Zijn wil te openbaren en Zijn ONmisbare zegen uit te gieten!!! 
Laten wij hieraan denken: “...o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene, die het 
gemaakt heeft, zeggen: WAAROM hebt gij mij ALZO gemaakt?” (Rom. 9:20). 

7. De beloning welke wij zullen ontvangen 
Letten wij nogmaals op vers 5 van Mattheüs 6, dan zegt de Here Jezus daar, dat de Farizeeën hun loon reeds had-
den: dat wil zeggen, dat zij alreeds door de mensen werden gezien en alz ó niets meer hadden te verwachten 
noch te ontvangen ! 
Christenen, die de betekenis en de zegen van het “binnenkamer-gebed” kennen, hebben zowel NU als IN DE 
EEUWIGHEID loon. En dit is wat vers 6 bedoelt. In verband hiermee merken wij het volgende op: 
NU is de beloning: HET ANTWOORD op gebed... 
IN DE EEUWIGHEID zijn het de schatten die, mede door de “persoonlijke gebeden”, in de hemelen zijn verzameld. 
“Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven 
noch stelen” (Matth. 6:20). 
HOE PERSOONLIJK WORDT DE HERE JEZUS IN ZIJN INSTRUCTIE, BETREFFENDE DIT PERSOONLIJK 
GEBED IN DE BINNENKAMER, als wij nog eens nadrukkelijk letten op het 6de vers! 
Laten wij niet vergeten, dat dit alles neerkomt op: AFGEZONDERD van de mensen, maar OPGESLOTEN met 
God. God schenke ons allen Zijn wondere genade, opdat wij dit zullen betrachten en hierin onze grootste vreugde 
zullen vinden: SAMEN, ALLEEN MET GOD IN DE BINNENKAMER!! Amen. 
 

Van dit binnenkamer-gebed (d.i. het persoonlijk  gebed) gaan wij nu over tot het “gemeentelijk bidden” of het “col-
lectief gebed”. In het nu volgende achtste deel zullen wij samen de meest belangrijke punten bekijken, welke alle-
maal in verband staan met het “gebedsleven van de Gemeente”. Wij zullen alles plaatsen onder het algemene 
hoofd: 
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Deel 8 
De kracht van een biddende Gemeente 

De Schriftpassage waarvoor wij in dit verband uw volle aandacht vragen is: Handelingen 4:23-37. Ga met deze 
Bijbelstudie niet verder, maar lees eerst biddend d it Schriftgedeelte!  
DE GEMEENTE VAN ONZE HERE-JEZUS-CHRISTUS, dat is, ZIJN LICHAAM, heeft vandaag de dag eigenlijk 
maar één werkelijk probleem; en dat is het “probleem betreffende het Gemeentelijk gebed” of het “collectief bid-
den”. 
Er zijn natuurlijk nog wel andere problemen, waarmee de Gemeente wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld de pro-
blemen inzake “evangelisatie” – “het verkrijgen van werkelijk geestelijke resultaten” – “de juiste arbeiders op de 
juiste plaatsen” – “het juiste benutten van alle activiteiten” – “financiën” – enz. 
Deze problemen zijn echter van ondergeschikt belang ! 
 

HET WERKELIJK ALTIJD-AANWEZIGE PROBLEEM IS DAT BETREFFENDE HET GEBEDSLEVEN IN DE GE-
MEENTE!! 
In de praktijk hebben wij meegemaakt, dat alle andere problemen hun oplossing als het ware vanzelf vinden, zodra 
en zo gauw dit “gebedsprobleem” is opgelost. 
 

Alle moeilijkheden, alle oneffenheden, zouden verdwijnen en wegsmelten als sneeuw voor de zon, indien dit ge-
bedsleven van de Gemeente maar VITAAL EN KRACHTIG is; indien het weer tot NIEUW LEVEN zou komen. 
Want : DIT GEBEDSLEVEN IS DE HARTSLAG VAN DE GEMEENTE EN VAN ELK LID IN HET BIJZONDER. Het 
is de hartslag van elke  “eredienst” en van alle  gemeentelijke activiteit!!! 
 

In het boven aanbevolen Schriftgedeelte worden zeer duidelijk 7 kenmerken genoemd met betrekking tot een bid-
dende Gemeente. Het zijn nu déze zeven kenmerken, welke wij zullen nagaan, om dan te komen tot deze vraag: 
IS DE GEMEENTE WAAR IK DE EREDIENST MEE HELP BOUWEN EN WAARVAN IK EEN LID BEN, EEN BID-
DENDE GEMEENTE? 

1 In een biddende Gemeente is men ervan overtuigd, dat gemeenschappelijk gebed van het al-
lergrootste belang is. 

DAAROM IS ER IN ZO’N GEMEENTE ALTIJD EEN VERLANGEN NAAR GEBED! 
Petrus en Johannes zaten gevangen, maar op een bepaald ogenblik werden zij bevrijd. Onmiddellijk nà hun bevrij-
ding, begaven zij zich naar de kring (groep) van christenen te Jeruzalem en daar vertelden zij aan allen, wat er met 
hen gebeurd was. “En zij LOSGELATEN zijnde, kwamen TOT DE HUNNEN, en VERKONDIGDEN AL WAT de 
overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden” (Hand. 4:23). En toen die christenen het verslag hoorden, 
toen... ja,... WAT DEDEN ZIJ TOEN? Werd er eerst een druk-bezochte conferentie gehouden? Helemaal niet! Wat 
dan?? 
“En als deze dat hoorden, HIEVEN ZIJ EENDRACHTELIJK HUN STEM OP TOT GOD, EN ZEIDEN: HERE! GIJ 
ZIJT DE GOD, DIE GEMAAKT HEEFT DE HEMEL, EN DE AARDE, EN DE ZEE, EN ALLE DINGEN, DIE IN DE-
ZELVE ZIJN” (Hand. 4:24). 
Zij gingen dus direct in gemeenschappelijk gebed!! Waarom? Omdat  het hun overtuiging was, dat het gebed 
alleen het FUNDAMENT is en géén SUPPLEMENT; DE GRONDSLAG EN GEEN AANVULLING!!! En allemaal 
waren het hierover roerend eens. 
 

Broeder, zuster, zijn wij ook overtuigd van het allerhoogste belang van het gebed en hebben wij ook het intense 
verlangen om ons te verenigen in gemeenschappelijk gebed? 
Het is géén wonder dat de mensen van de wereld niet  geloven dat onze God een LEVENDE God is, en dat 
Hij antwoordt op het gebed van degenen die in Hem g eloven op gelijke wijze  zoals de Schrift zegt, wanneer 
zo velen onder ons zo’n lage dunk hebben van de waa rde en de noodzaak van het “Gemeentelijk gebed” en 
zo weinig verlangen naar dit bidden.  

2 In een biddende Gemeente zijn de ogen van de leden vol verwachting en geloof alleen op God 
gericht. 

Dit blijkt duidelijk uit het 24e vers. Zij hielden zich niet  in de allereerste plaats en alleen  bezig met de mensen en 
de vele kwellende vragen, maar zij richtten hun ogen op God, Die ieder vraagstuk (hoe moeilijk ook!) kan oplossen, 
en Die iedere situatie volkomen beheerst! Amen. Hun houding was dan ook dezelfde als van de psalmdichter: 
“Doch, gij, o mijn ziel, zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, 
mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht 
is in God. Vertrouw op Hem te aller tijd, o, gij volk! Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht; GOD IS ONS EEN TOE-
VLUCHT” (Ps. 62:6-9). 
Ten slotte gaat het bij alle vraagstukken en problemen die voorkomen en opdoemen (van welke aard en omvang 
ook!) om God, Die alleen hulp en uitkomst kan geven . Deze hulp moeten wij nooit verwachten van mensen of 
van geld, van de voorganger of van de kerkdienst... Allemaal van ondergeschikt belang! WAAR HET OP AAN-
KOMT IS DE BLIK-NAAR-OMHOOG!! Halleluja!!! 
De ogen van een biddende Gemeente zijn altijd gericht op God, Die... 
 

a. soeverein is . 
 “...Om te doen al wat Uwe hand en Uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou” (Hand. 4:24-28). 
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 God is de Almachtige Schepper en Onderhouder, Die het begin en het einde van alle dingen kent; Die werkt 
volgens ZIJN GROTE "PLAN-DE-CAMPAGNE" en niemand kan de uitvoering daarvan verhinderen. Geprezen 
zij Zijn machtige Naam! 

 

b. Zichzelf openbaart . 
 In vers 25 van Handelingen 4 staat, dat God heeft gesproken en in de verzen 26-27 lezen wij, dat Hij niet al-

leen heeft gesproken door de profeten en in Zijn Woord; maar TEN LAATSTE EN IN HOOFDZAAK IN EN 
DOOR ZIJN ZOON. 

 “GOD, voortijds vele malen en op velerlei wijzen, tot de vaderen gesproken hebbende DOOR DE PROFETEN, 
heeft IN DEZE LAATSTE DAGEN tot ons gesproken DOOR DE ZOON” (Hebr. 1:1). 

 

c. vol aandacht is . 
 Want er staat verder geschreven: “En nu dan, Here, ZIE OP HUN DREIGINGEN, en geef Uw dienstknechten 

met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken” (Hand. 4:29). 
 GOD ZIET ALLES en HIJ staat klaar om in te grijpen en Zijn supreme (d.i. Oppermachtige) wil te volvoeren... 

IN ANTWOORD OP DE GEBEDEN van Zijn volk. 

3 Een biddende Gemeente bezit een alles-beheersend verlangen om, in gehoorzaamheid aan 
Gods bevel, aan alle volken het Evangelie te verkondigen. 

Lees vers 29, van Handelingen 4, nogmaals aandachtig en zie dan zelf HOE zij bidden. Het is NIET: “O, Here, geef 
ons alstublieft een beetje veiligheid” en/of “wilt U alstublieft de broeders Petrus en Johannes beschermen” en/of 
“Here, laat het alstublieft niet wederom gebeuren, want het is zó verschrikkelijk”... 
Helemaal niet; integendeel! Zij baden: “Here, help ons voort te gaan met de ons opgedragen taak: de verkondiging 
van Uw eeuwig Evangelie”. Amen. 
 

Dat is toch heus wel wat anders broeders en zusters. Waarlijk, in een biddende Gemeente is DIT HET ALLES-
BEHEERSENDE VERLANGEN VAN AL DE LEDEN: CHRISTUS BEKEND TE MAKEN AAN EEN VERLOREN 
WERELD. EEN STERVENDE WERELD!! 
Is dit ook het kenmerk van uw eigen leven en van de Gemeente waartoe u behoort? Is daar een voortdurend po-
gen, NIET OM TE ORGANISEREN, maar OM TE EVANGELISEREN?? NIET OM EIGEN GEMEENTELIJKE BE-
LANGEN TE BEVORDEREN EN ZO MEER, maar OM ZIELEN TOT CHRISTUS TE BRENGEN??? 

4 Een biddende Gemeente durft om wonderen en tekenen te vragen. 
Waar men overtuigd is van de waarde van het gebed en waar zo’n gebed ook werkelijk wordt beoefend, daar wordt 
door God geantwoord met bovennatuurlijke daden .  
God antwoordt alsdan met ZIJN TEKENEN EN WONDEREN: “DAARIN, dat Gij Uw hand uitstrekt tot GENEZING, 
EN DAT TEKENEN EN WONDEREN GESCHIEDEN door de Naam van Uw heilig Kind Jezus” (Hand. 4:30). 
De eerste christengemeente bad God Zijn hand te willen uitstrekken tot genezing en of Hij wonderen wilde wer-
ken... En WAT DOEN WIJ HEDEN TEN DAGE? Hoeveel zijn er in onze dagen, die niet eens meer geloven in 
Christus’ wonderen en tekenen en zeggen, dat die tijd al lang voorbij is. Gode zij dank, dat wij DOOR ERVARING 
WETEN, dat dit alles niet voorbij gegaan is, want Jezus Christus IS DEZELFDE; gisteren, heden, en tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 

Daar zijn er ook die beweren, dat de tekenen uit de dagen van de apostelen niet langer meer nodig zijn en dat wij, 
sinds de afsluiting van de “canon” van de Heilige Schrift, geen wonderen meer behoeven te verwachten. Daargela-
ten, dat dezulken ook zullen ontvangen “naar de mate van hun geloof”, is HET MEEST BEDROEVENDE, DAT ZIJ 
MEESTENTIJD POGEN HUN GEBEDSLOOSHEID ERMEE TE RECHTVAARDIGEN EN TE VERONTSCHULDI-
GEN! En dit is wat zij nooit kunnen verantwoorden. Het is echter zo klaar als wat, dat wanneer een Gemeente een 
biddende  Gemeente is, er ook werkelijk NU NOG WONDEREN GEBEUREN!! En daarenboven WONDEREN OP 
HET GEESTELIJK VLAK; dat wil zeggen, zielen, die verlost worden en zelfs hopeloze mensen, die tot een hart-
grondige bekering komen. GOD DOET HEDEN TEN DAGE NOG ZIJN WONDEREN: naast de “geestelijke” òòk op 
het gebied van het “lichamelijke”!!! 

5 In een biddende Gemeente openbaart de Heilige Geest Zijn aanwezigheid en kracht. 
Dit wordt ons duidelijk als wij lezen: “En ALS ZIJ GEBEDEN HADDEN, WERD DE PLAATS, in welke zij vergaderd 
waren, BEWOGEN. En zij werden ALLEN VERVULD MET DE HEILIGE GEEST, en spraken het Woord Gods met 
vrijmoedigheid” (Hand. 4:31). 
Welke kostbare les leren wij hier? Deze: HET GEBED IS HET GEHEIM VAN IEDERE VERVULLING MET DE 
GEEST!! Let u er alstublieft op, dat het hier gaat over wat er gebeurde op de Pinksterdag in Jeruzalem en wat er 
daarna WEDEROM plaats vond!!! En altijd weer en overal, waar kinderen Gods zich verzamelen in de Naam van 
Jezus Christus, om “eendrachtelijk” te bidden en Gods beloften te claimen door het geloof. 
 

Wat toen plaats vond, kan ook vandaag-de-dag nog geschieden. Blijf hieraan voortdurend denken en het zal ons 
aansporen om tot God te naderen in de Naam van Jezus, om in dezelfde geest te bidden. Amen. De Heilige Geest 
kan ook NU NOG STEEDS WEER Zijn heilige aanwezigheid en wonderbaarlijke kracht openbaren. Het gebed is 
daarvan het geheim!  

6 In een biddende Gemeente bezit de prediking van het Evangelie grote kracht. 
Als wij nogmaals de verzen 31 en 33 van Handelingen 4 lezen, worden wij gewaar WAT ER GEBEURDE, nadat zij 
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hadden gebeden! En DIT ZAL STEEDS WEER GEBEUREN IN EEN GEMEENTE DIE WEET TE BIDDEN! Amen. 
In de dagen van de evangelist Spurgeon, die de bijnaam heeft gekregen van: “De prins der predikers”, gebeurde 
het, dat velen verslagen werden door de kracht van het Woord en onnoemelijk velen werden verlost van de macht 
der duisternis (d.i. van de macht van satan in hun hart en leven). Halleluja!! Maar, ACHTER SPURGEONS PREDIKING 
STOND DAN OOK DE KRACHTIGE VOORBEDE VAN ZIJN ALTIJD BIDDENDE GEMEENTE!!! Met andere woor-
den, Spurgeons bediening werd GEDRAGEN DOOR VOLHARDEND GEBED... 
 

Iedere keer wanneer er grote dingen gebeuren of zijn gebeurd door de prediking van het Evangelie van onze Here 
Jezus Christus, was het altijd en alleen als antwoord op het gebed van Gods volk. Overtuiging en bekering vol-
gen op zo’n prediking, die gedragen wordt door een biddende Gemeente.  

7 In een biddende Gemeente is er “grote genade” in de levens van de kinderen Gods. 
Dit staat zó eveneens opgetekend door de Heilige Geest: “...en ER WAS GROTE GENADE OVER HEN ALLEN” 
(Hand. 4:33). 
Daar zijn hier drie woorden, welke ons alles onthullen; namelijk: 

1. GETUIGENIS, 
2. OPSTANDING, en 
3. GENADE. 

 

Waar het waarachtige getuigenis  aangaande de opstanding  niet ontbreekt (en een biddende Gemeente zal dit 
getuigenis hebben, omdat zij “levend is gemaakt” door de Geest), daar wordt genade  uitgestort. Dit laatste bete-
kent in wezen: GELIJKVORMIG AAN CHRISTUS. Deze wondere genade van God werd ZICHTBAAR in vier din-
gen; zij uitte zich als het ware op vier manieren: 

1. IN DE EENHEID  vers 32 
2. IN DE ZELF-VERLOOCHENING  vers 32 
3. IN DE GEMEENSCHAPS-VORMING  vers 32 
4. IN DE MILDHEID  vers 34 en 35 

 

En deze zijn de ware kenmerken van een biddende Gem eente ! 
 

Een Gemeente is immers samengesteld uit beide: èn mannen èn vrouwen. En een christengemeente is DAAROM 
een gemeenschap van christenen, die bidden; WERKELIJK BIDDEN – NIET IEDER VOOR ZICH OP EIGEN GE-
LEGENHEID, MAAR GEZAMENLIJK ALS GEMEENTE!! En dit is het geheim, dat de meeste christenen niet  
willen kennen!!! 
 

En dan verwonderen zij zich er nog over, dat er maar geen wonderen en tekenen gebeuren – geen zondaren ge-
wonnen worden voor Gods Koninkrijk en geen zielen komen tot werkelijke verlossing – geen gaven worden ge-
schonken aan de Gemeente en ook de Doop met de Heilige Geest nog sporadisch voorkomt... En wat zullen wij 
hieraan nog méér toevoegen? 
 

De dringende vraag is deze:  Wilt u er het uwe toe doen (en God zal u daarin helpen) om ook van uw Gemeente 
een biddende Gemeente te maken?? 
 

Hoe u dat moet doen???  
DOOR HIERVOOR VOLHARDEND TE BIDDEN. God zal, op Zijn beurt, genade schenken en anderen toevoegen, 
opdat er alsdan gezamenlijk en eenstemmig  kan worden gebeden tot Jezus’ eer. Amen. 
GOD WACHT OP U! 
 

Het achtste deel hebben wij nu beëindigd. In het nu volgende negende deel van onze studie zullen wij een onder-
werp “aansnijden”, dat voor een biddende christengemeente altijd als het belangrijkste moet gelden en dat uit dien 
hoofde altijd op de eerste plaats moet komen – nummer één op de ranglijst, omdat “God niet wil, dat er één ziel 
verloren zal gaan”. Amen. 

Deel 9 
Geestelijke opwekking door gebed 

Voor een goed begrip van de nood in deze laatste dagen, zullen wij samen lezen wat  David heeft neergeschreven 
en hoe  hij één en ander tot uitdrukking heeft gebracht: “U BENT UW LAND GENADIG GEWEEST, Here! U 
BRACHT EEN KEER IN DE GEVANGENSCHAP van Jakob. DE MISDAAD van Uw volk hebt U WEGGENOMEN, 
U hebt AL HUN ZONDEN BEDEKT. U hebt AL UW VERBOLGENHEID WEGGEDAAN, U hebt UW BRANDENDE 
TOORN AFGEWEND. BRENG ONS TERUG, o God van ons heil, DOE UW TOORN over ons TENIET ... TOON 
ONS UW GOEDERTIERENHEID, Here, GEEF ONS UW HEIL ... Zeker, ZIJN HEIL IS DICHT BIJ HEN die Hem 
VREZEN, ZODAT ER EER IN ONS LAND WOONT. De GOEDERTIERENHEID EN WAARHEID ZULLEN ELKAAR 
ONTMOETEN; de GERECHTIGHEID EN VREDE ZULLEN ELKAAR KUSSEN. De WAARHEID zal UIT DE AAR-
DE SPRUITEN, en de GERECHTIGHEID zal VAN DE HEMEL NEERDALEN. Ook zal de Here HET GOEDE GE-
VEN; EN ONS LAND ZAL ZIJN VRUCHT GEVEN” (Ps. 85:2-5, 8, 10 uit de HSV, 11-13 uit de SV). 
 

Vandaag-de-dag heeft het “Lichaam des Heren”, dat is Zijn Gemeente, vooral één ding hard en hard nodig; name-
lijk EEN GEESTELIJKE OPWEKKING! Iemand heeft eens gezegd, dat “een geestelijke opwekking niet zozeer een 
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wonder  dan wel een oogst  is”. Elke Gemeente, welke dan ook, kan er zeker van zijn zo’n opwekking te zullen ont-
vangen, VANUIT DE HEMEL, indien “geweldigers” (zie noot5) vastberaden de strijd aanbinden – zo nodig op leven 
en dood!! 
“En van de dagen van Johannes de Doper (af) tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan (door 
satan), en DE GEWELDIGERS NEMEN HETZELVE MET GEWELD” (Matth. 11:12). 
Vanzelfsprekend heeft u gelijk, als u beweert, dat een geestelijke  opwekking een soeverein werk van God is en 
dat Hij het geeft of niet geeft... Maar, het is evenzeer waar, dat – wanneer Gods volk bereid is de prijs te betalen ; 
en dat is werkelijk te bidden! – een geestelijke opwekking daarvan het resultaat zal zijn. Deze 85ste Psalm schildert 
ons niet alleen de nood van het land  (Gods “code” voor MENSEN in het algemeen en in dit geval ZIJN VOLK) 
maar bovenal de behoeften.  
Maar in de Bijbel lezen wij, dat GEBED NIET DE ENIGSTE VOORWAARDE is voor een geestelijke opwekking. 
Lees maar: “En zo Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich VEROOTMOEDIGT EN BIDT, en zij 
MIJN AANGEZICHT ZOEKEN, en zich BEKEREN VAN HUN BOZE WEGEN; zo zal Ik uit de hemel horen , en hun 
zonden vergeven , en hun land genezen ” (2 Kron. 7:14). 
Wanneer ook maar één van de voorwaarden uit deze tekst ontbreekt, zal dit de oorzaak kùnnen zijn van het uitblij-
ven van de zo zeer begeerde geestelijke opwekking! 
Maar, als er één voorwaarde belangrijk is te noemen, omdat hij alle andere voorwaarden in zich sluit , dan is het 
wel die van gebed!! 
 

Er is NOG NIMMER, waar dan ook, EEN GEESTELIJKE OPWEKKING GEWEEST, DIE NIET DOOR VOLHAR-
DENDE GEBEDEN IS VOORAFGEGAAN!!! 
En Gods volk heeft nooit gebeden zonder ook maar iets van een geestelijke opwekking te ervaren, of te hebben 
ervaren... Jaren geleden heeft een groot prediker éénmaal gezegd (en de juistheid van zijn woorden is telkens door 
de praktijk achterhaald en bewezen!): “HET IS MIJN VASTE OVERTUIGING, DAT ER GEEN ENKELE GEMEEN-
TE OF GEMEENSCHAP IS, WAAR GEEN GEESTELIJKE OPWEKKING PLAATS KAN VINDEN. NATUURLIJK 
VOOROPGESTELD, DAT ER EEN KERN VAN GELOVIGEN IS, DIE ZOLANG WEET AAN TE DRINGEN BIJ 
GOD, TOT ER EEN OPWEKKING KOMT”. 
En deze les leren wij uit Davids voorbede in de 85ste Psalm. Wij zullen nu overgaan tot de hieronder volgende pun-
ten ter verduidelijking: 

1. Wanneer christenen bidden, is het zeker, dat er een geestelijke opwekking komen zal. Dit wordt 
bewezen door: 

 

a. GODS BELOFTEN IN DE BIJBEL . 
 2 Kronieken 7:14, Jeremia 29:12-13 en 33:2-3, Zacharia 10:1 en 12:10a, Maleachi 3:10 en 1 Johannes 5:14-

15. Nog vele andere Bijbelteksten kunnen in dit verband worden genoemd! 
 Maar deze verwijzingen (u moet deze voor uzelf nagaan in de Bijbel en vergelijken!) tonen onomwonden aan, 

dat GOD BEREID IS EEN GEESTELIJKE OPWEKKING TE ZENDEN en dat Hij dat ook wil als antwoord op de 
gebeden van Zijn volk. 

 

b. DE HISTORISCHE VOORBEELDEN IN HET Oude Testament . 
 Onderzoek bijvoorbeeld 1 Samuël 7:1-14; 2 Kronieken 29:3-36 en Nehemia 1:5-11. 
 Bovendien kunnen wij in het boek Richteren lezen, dat de Here het volk iedere keer weer (als het biddend  tot 

Hem terugkeerde!) genadig antwoordde! 
 

c. DE HISTORISCHE VOORBEELDEN IN HET Nieuwe Testament . 
 Handelingen 1:13-14; 2:1-4, 37-47; 4:23-31 en nog vele andere plaatsen. 
 De grote opwekking van Jeruzalem is vóórafgegaan en gevolgd  door véél gebed, zoals vermeld in de hier 

genoemde Schriftpassages. Gebed ging onmiddellijk  aan die wonderbaarlijke uitstorting van Goddelijke ze-
geningen vóóraf . 

 De opwekking van Samaria (zie hiervoor Hand. 8:5-8;); te Antiochië (zie Hand. 11:19-26); te Filippi (zie Hand. 
16:25-34); en te Efeze (zie Hand. 19:1-7 en 18-20) zijn voorbeelden van opwekkingen, waaraan véél gebed 
was vóórafgegaan. 

 

De geschiedenis van geestelijke opwekkingen uit nog latere tijd bevestigen onafwijsbaar deze Schriftuurlijke waar-
heid. En, is het ook niet de ervaring van ons persoonlijk leven, dat God een opwekking geeft, een opleving doet er-
varen, wanneer wij de tijd nemen  voor gebed; hetzij voor ons persoonlijk leven, of voor de arbeid van God in het 
bijzonder? Staat er niet geschreven: “Als ik MIDDEN IN DE BENAUWDHEID WANDEL (of: verkeer), MAAKT GIJ MIJ 
LEVEND; Uw hand strekt Gij uit tegen de toorn van mijn vijanden, en UW RECHTERHAND BEHOUDT MIJ” (Ps. 
138:7). 
 

“Een GEBED van Habakuk, de profeet... Here! als ik UW REDE GEHOORD heb, HEB IK GEVREESD; Uw werk, o 
Here! BEHOUD DAT IN HET LEVEN IN DE LOOP DER JAREN; maak het bekend in de loop der jaren; in de toorn 
GEDENK AAN HET ONTFERMEN” (3:1-2). 

                                                 
5 Hier worden m.i. met “geweldigers” ware “Gods-mannen” bedoeld (maar, dit kunnen natuurlijk ook “vrouwen-Gods” zijn), die 
vastberaden de strijd aanbinden met satan en zijn satanische machten en die, door een krachtig gebed, in de Naam van de 
Here Jezus Christus , de door satan in bezit genomen zielen “met geweld” (d.i. in en door de kracht van de Geest) bij hem 
weghalen. (noot – AK) 
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2. De gebeden, waardoor een  geestelijke opwekking wordt verwekt. 
WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN HET GEBED, DAT AAN DE UITSTORTING VAN GODS ZEGENINGEN, OP 
ONS PERSOONLIJK LEVEN OF OP DE GEMEENTE IN HET ALGEMEEN, VOORAFGAAT? 
Wij laten hier enige antwoorden op deze zó uiterst belangrijke vraag volgen.  
Het is een gebed, dat : 
 

a. IS ONTSPROTEN AAN EEN DIEPGEVOELDE NOOD. 
 Heeft u Nehemia 3:3-11 wel eens goed gelezen?? Indien niet, doe het dan bij dezen en zie dan “hoe” de nood 

in Jeruzalem Nehemia op de knieën heeft gebracht om Gods aangezicht te zoeken! Merk dan ook meteen op, 
hoe deze man in vuur en vlam stond voor Gods zaak!! Toen hij over de toestand van Jeruzalem hoorde, 
weende  hij,... zoals ook eens de Here Jezus geweend heeft (zie Luk. 19:41). ZIJN ER BIJ ONS OOK TRA-
NEN???  

  

b. GEKENMERKT WORDT DOOR EEN UIT DE GEEST GEBOREN K RACHT. 
 “Want IK ZAL WATER GIETEN OP DE DORSTIGEN, EN STROMEN OP HET DROGE; IK ZAL MIJN GEEST 

OP UW ZAAD GIETEN EN MIJN ZEGEN OP UW NAKOMELINGEN” (Jes. 44:3). Onderzoek ook Jesaja 66:8 
en Daniël 9:3-22. 

 Wanneer in die oude tijden de nood erg groot was, ging het BIDDEN GEPAARD MET VASTEN! Wij zullen in 
een apart onderwerp hierop nader terugkomen. Onderzoek in dit verband eerst de volgende Schriftplaatsen: 2 
Kronieken 20:2-30; Ezra 8:21-23; Nehemia 1:3-4; 1 Samuel 15:11, Lukas 11:5-10 en 18:1-8. 

 MEN HIELD AAN BIJ GOD, TOTDAT DE ZEGENINGEN KWAMEN!! Broeders, zusters, welk offer zijn wij be-
reid te brengen, teneinde een opwekking te beleven; hetzij in ons eigen leven, hetzij in onze Gemeente? 

 

c. GEPAARD GAAT MET EEN ONVOORWAARDELIJKE GEHOORZAA MHEID. 
 Wij verwijzen u thans naar Jozua 7:6-9. Er is geen twijfel aan, dat (wanneer wij in oprechtheid beginnen te bid-

den!) de Here ons zal openbaren welke dingen niet in ons leven aanwezig b ehoren te zijn en daarom ook 
moeten worden verwijderd, wil er een opwekking KUNN EN komen !!! 

 

d. VERGEZELD WORDT DOOR EEN KINDERLIJK GELOOF . 
 Om hiervan te worden overtuigd bevelen wij u voor onderzoek de volgende Schriftgedeelten aan: Genesis 

18:14, Mattheüs 13:58, 17:20 en 21:22, Markus 9:23 en 11:24, Hebreeën 11:6 en 1 Johannes 5:14-15. 
 Welk een geloof had Elia (zie Jak. 5:16-18) en HOE NODIG IS HET, DAT WIJ HET GEBED uit Lukas 17:5 

LEREN BIDDEN IN WAARHEID!  
 

e. WORDT GEBEDEN OM GOD TE VERHEERLIJKEN . 
 Waarom verlangen wij naar een opwekking?  Wij moeten ons laten leiden door de leringen van Gods 

Woord...: “om de arbeid Zijner ziel  zal Hij het zien , en verzadigd  worden; door Zijn kennis  zal Mijn Knecht, 
de Rechtvaardige , velen rechtvaardigen, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen” (Jes. 53:11). “Gij bidt en 
gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt” (Jak. 4:3). 

 

Het zo net beëindigd negende deel van deze Bijbelstudie heeft ons ongetwijfeld (wanneer wij één en ander nauw-
keurig en biddend hebben onderzocht en vergeleken – dus niet enkel “gelezen”!) een goed inzicht gegeven in “ge-
meentelijk gebedsleven” In deel 10 dat hieronder volgt, willen wij u een uiteenzetting geven van: 

Deel 10 
Het gebed voor onze dagelijkse behoeften 

Wij bevelen u aan Mattheüs 6:25-34 grondig te lezen en dit Schriftgedeelte te vergelijken met wat geschreven staat 
in Openbaring 3:17. Wees stille voor God en wil hierover biddend nadenken.  
Stel u eens voor, dat een ieder zou kunnen zeggen: “Ik ben rijk en heb mij verrijkt en heb aan geen ding gebrek” 
(Openb. 3:17). Dan zou ons onderwerp van geen belang meer zijn. Maar, wie is er, die zoiets zeggen kan? Eerder 
zal het gebeurde met “de rijke dwaas” ons allen een waarschuwing zijn! Want van een ieder, wie dan ook, blijkt 
veeleer waar te zijn, wat de psalmist heeft neergeschreven: “Ik ben arm en ellendig...” (40:18). 
Er gaat geen ogenblik voorbij, dat zich niet van allerlei kanten belangrijke zorgen en noden aan ons opdringen, die 
of op onszelf òf op mensen uit onze naaste omgeving betrekking hebben. En, dankzij Gods wonderbare voorzie-
nigheid, is het ons mogelijk om, door middel van het wapen uit Efeze 6:18, “met alle bidding en smeking, BIDDEN-
DE TE ALLEN TIJD IN DE GEEST,... met ALLE GEDURIGHEID...” al deze noden en zorgen voor God te brengen. 
Want HIJ BELOOFT ONS, DAT, INDIEN WIJ BIDDEN, HIJ AL ONZE NODEN ZAL LENIGEN. 
In het “Onze Vader” staat bovendien de bede: “Geef ons heden ons dagelijks brood” (Matth. 6:11). Hieruit blijkt 
voldoende duidelijk, dat GOD WIL, dat wij voor onze dagelijkse behoeften bidden, of ze nu groot zijn of klein – in 
GEESTELIJK zowel als in NATUURLIJK OPZICHT. Dus niet alleen voor onze geestelijke noden; maar òòk voor 
onze stoffelijke behoeften! Daar is altijd evenwicht!!  

1. Wij hebben allemaal onze dagelijkse zorgen en behoeften. 
Wie, of hoe oud, wij ook zijn en wat ook onze positie is in de maatschappij, wij hebben voortdurend  allerlei dingen 
nodig! 
Wanneer wij onze zorgen en behoeften eens nader bekijken, dan kunnen wij daarover drie dingen zeggen; en wel: 
 

a. ZE ZIJN ZEER VERSCHILLEND (GEVARIEERD). 
 Als we eerlijk zijn, moeten wij al direct constateren, dat het volslagen onmogelijk is, om deze allemaal op te 
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noemen. Dat weet u zelf ook wel. Deze dagelijks terugkerende noden en zorgen hebben in mindere of in 
meerdere mate te maken met ons LICHAAM, onze GEZONDHEID, onze FAMILIE, ons HUIS, ons WERK, 
enz., enz. 

 

b. ZE ZIJN VAAK ZEER URGENT (DRINGEND). 
 Hoe hevig kunnen sommige noden en behoeften niet zijn! Hoe plotseling kunnen zich deze niet aan ons voor-

doen!? En wàt zijn ze vaak kwellend!! Wie onder ons kan déze dringende zorgen en noden meten!?! 
 

c. WIJ BEHOEVEN ZE NIET TE ZOEKEN: ZE ZIJN ER TELKE NS WEER (ALTIJD AANWEZIG). 
 Nooit schijnen ze te (zullen) verdwijnen. Nauwelijks is de ene zorg bezig te verdwijnen, of de andere doemt al-

weer op! Zolang wij op aarde zijn, zullen wij deze kennen. Het is waar: “Ieder huis heeft ook hierin zijn kruis”. 
Niemand behoeft dat te zoeken – het ligt op ieders levensweg!! Amen. Maar géén nood, want wij hebben Eén, 
Die ALLES WEET: HIJ HOORT EN ZIET EN VERSTAAT. Halleluja! 

2. Onze hemelse Vader kent al onze dagelijkse zorgen en behoeften. 
Wat komt dat mooi uit in: “...want uw Vader WEET, WAT GIJ VAN NODE HEBT, eer gij Hem bidt” (Matth. 6:8b) en 
“...want uw hemelse Vader WEET, DAT GIJ AL DEZE DINGEN BEHOEFT” (vers. 32b). 
 

De Here God kende Israëls zorgen over: 
• het brood  zie Exodus 16:35 
• de kleding  zie Deuteronomium 29:5b 
• het water  zie Numeri 20:11 

 

In al deze gevallen voorzag God in de behoeften van Zijn volk. Dit waren STOFFELIJKE NODEN en God belooft 
òòk in onze stoffelijke behoeften te (zullen) voorzien. De Here God kende de zorgen van Zijn dienstknecht Elia en 
Hij zorgde voor hem. Wij worden hiervan overtuigd wanneer wij de hierna vermelde Schriftplaatsen bestuderen: 1 
Koningen 17:3-6 en 9-16. 
 

Zo kende de Here ook de behoefte op het bruiloftsfeest te Kana en Hij voorzag daarin (zie Joh. 2:1-11). 
Hij wist, dat de 5.000 mensen brood nodig hadden, omdat zij hongerig waren; en Hij gaf het hen (zie Matth. 14:15-
21). 
En zó kent Hij ook volkomen de zorgen en behoeften van u en van mij.  

3. De Here is altijd gereed en bereid om in al onze dagelijkse behoeften te voorzien 
Let op deze woorden: “...EER GIJ HEM BIDT” (Matth. 6:8). “Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en an-
dermaal  gezonden, TOT NOODDRUFT” (Filip. 4:16) en “Doch mijn God ZAL naar Zijn rijkdom VERVULLEN AL 
UW NOODDRUFT,...” (vers 19). Laat daarbij geen enkel woord aan uw aandacht ontsnappen! Bestudeer even-
eens de passages: Mattheüs 6:26-28 en 10:29-30. 
Wat is uw nood of zorg op dit moment?  
De Here weet er alles van en Hij wacht er op, dat u Hem déze zorg of nood voorlegt in gebed en in smeking. Want 
HIJ IS DAN BEREID om deze weg te nemen: “BIDT EN U ZAL GEGEVEN WORDEN; ZOEKT EN GIJ ZULT VIN-
DEN; KLOPT EN U ZAL WORDEN OPENGEDAAN” (Luk. 9:19). 

4. God stelt het voorzien in onze behoeften heel vaak afhankelijk van ons vragen (bidden en sme-
ken). 

Er zijn namelijk veel zorgen en behoeften in ons leven, die nog nimmer weggenomen zijn, omdat wij NIET gebeden 
hebben zoals Hij wil! Begrijp dit toch goed!! 
Let maar eens op de laatste zeven woorden van Jakobus 4 vers 2: “Gij BEGEERT, en HEBT NIET; gij BENIJDT 
EN IJVERT naar dingen, en kunt ze NIET VERKRIJGEN; gij VECHT EN VOERT KRIJG, doch GIJ HEBT NIET, 
OMDAT GIJ NIET BIDT”. 
Deze woorden klagen ons aan, maar zij dagen ons ook  uit!!!  
 

Alleen als wij VRAGEN (dat is bidden + smeken ZOALS HIJ WIL!) zullen wij ook ontvangen; steeds weer ontvan-
gen. En wanneer wij altijd weer niets ontvangen, is dat omdat wij niet vragen zoals Hij wil . Amen. 
O, dat wij dit toch erkennen mogen!  
Alleen dàn zullen wij in staat zijn om onze fout(en) te herstellen. Laten wij onze zonden en tekortkomingen belijden 
en er voortaan op bedacht zijn onze zorgen en behoeften voor Gods Genadetroon te brengen. GOD WIL EN ZAL 
NAAR AL ONZE GEBEDEN LUISTEREN EN ER OP ANTWOORDEN. Hij, Die het heeft beloofd, is ook getrouw, 
dat Hij het doen zal! 

5. De Here spoort ons aan om voor onze dagelijkse zorgen en noden te bidden. 
Zó verlangt Hij ernaar, dat wij het wagen met Zijn voorzieningen en dat wij Zijn hulp inroepen, dat Hij Zijn Woord 
als het ware heeft “volgepakt” met allerlei aansporingen en opwekkingen om toch te bidden: door voorbeelden van 
mannen en vrouwen, die baden en ook antwoord ontvingen op al hun gebeden; door duizenden beloften, die ons 
allemaal aanmoedigen onze zorgen en noden in alle ootmoed aan Hem voor te leggen en Hem daarin de oplos-
sing toe te vertrouwen ! 
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6. De manier waarop God in al onze behoeften voorziet, in antwoord op onze gebeden, is ver-
schillend. 

Soms geeft Hij een direct  antwoord, zoals aan Elia op de berg Karmel in 1 Kon. 18:36-38. 
Meestal geeft God echter een indirect  antwoord en beantwoordt Hij de gebeden van Zijn kinderen voor hun dage-
lijkse noden ook door middel van anderen! Onze God werkt meestentijds “middellijk” (d.i. niet rechtstreeks). Wij 
hebben zoiets al gezien in Filippenzen 4:16. Maar wij lezen hierover ook in Handelingen 2:34 en 4:34-35, Romei-
nen 12:13 en 16:1-2, Efeze 4:28, Jakobus 2:13-16 en 1 Johannes 3:17. 

7. De Here God geeft echter altijd meer dan wij nodig hebben! 
Onze God is een mild en overvloedig God. Glorie voor Zijn Naam! “..., DIE MACHTIG IS MEER DAN OVERVLOE-
DIGLIJK TE DOEN, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt” (Ef. 3:20). 
Hij belooft ons in al onze behoeften  te voorzien; niet altijd in al onze wensen  (zie Filip. 4:19). Hij geeft altijd méér 
dan wij nodig hebben en altijd wat het beste is voor ons!! Wij kunnen met een DROGE BOTERHAM TOE (niemand 
zal dit tegenspreken) maar de meesten van ons hebben er dan ook NOG KAAS en/of JAM OP!! 
En dit is dan wat God bedoelt met: “méér dan overvloedig en bóven al wat wij bidden of denken”. Amen. God voor-
ziet altijd als wij in waarheid bidden: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt... GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS 
BROOD...” (Luk. 11:2-3). 
 

Na al het vorengaande is het duidelijk dat wij, in het nu volgende elfde deel, het best dit onderwerp kunnen aan-
snijden: 

Deel 11 
Indien wij iets bidden naar Zijn wil 

Een desbetreffende Schriftpassage, welke wij kunnen aanbevelen ter bestudering, is: 1 Johannes 5:1-15. Want 
één van de meest opvallende beloften uit de Bijbel, in verband met het gebed, kunnen wij hier lezen: “En DIT IS 
DE VRIJMOEDIGHEID, die wij tot Hem hebben, dat ZO WIJ IETS BIDDEN NAAR ZIJN WIL, Hij ons verhoort, WAT 
WIJ OOK BIDDEN, ZO WETEN WIJ, DAT WIJ DE BEDEN VERKRIJGEN, die wij van Hem gebeden hebben” (1 
Joh. 5:14-15). God verzekert ons in deze belofte, dat het niet alleen mogelijk is om te bidden, en om te ontvangen; 
maar dat wij zelfs al vooruit kunnen weten of onze gebeden gehoord en verhoord zullen worden, voor wat betreft 
datgene waar wij om vragen. Stelt u eens voor, dat u graag een bepaald iets wilt hebben en ook het geld bezit om 
het te kunnen kopen en betalen. Dan kunt u uw vaste leverancier opbellen om hem te vragen of hij u het gewenste 
artikel wil leveren. Dit is duidelijk nietwaar?! 
 

Nu is het natuurlijk ook mogelijk, dat hij het niet in voorraad heeft. Indien wèl, zal hij blij zijn het u te kunnen leveren 
en zal hij dan ook zeggen: “Dank voor uw bestelling”. Maar veronderstel nu eens, dat u tegen anderen zou zeggen: 
“ik heb dit en dat – zo juist gekocht”. In de meeste gevallen zullen zij tot u zeggen: “Laat eens kijken”, waarop u zult 
moeten antwoorden: “ik heb het nog niet in huis, maar het ligt voor mij klaar bij mijn vaste leverancier en het kan 
ieder ogenblik worden bezorgd”. 
 

Het is heel goed mogelijk, dat zij u toevoegen: “Is dat zeker?” Uw antwoord zal dan stellig zijn: “Natuurlijk, want ik 
heb het toch besteld!” Leest u nog eens aandachtig de passage 1 Johannes 5:14-15 over en vergelijk één en an-
der dan met: “...WANT uw hemelse Vader wéét,...” (Matth. 6:32b). Dan zal DIT u duidelijker worden: “Dit is de vrij-
moedigheid, die wij tegenover Hem hebben...” (1 Joh. 5:14a, NBG). Dat is dus TEGENOVER HEM, DIE ONS 
KENT EN WEET, WAT WIJ NODIG HEBBEN. En verder (in 1 Joh. 5:14b): “...dat Hij, indien wij iets bidden naar 
Zijn wil...” WIJ HEM MOGEN VRAGEN, ZOALS WIJ HET IN ONS DAGELIJKS LEVEN DE LEVERANCIER VRA-
GEN. “Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, IK ZAL HET DOEN” (Joh. 14:14). 
Het wordt ons hiermee dus duidelijk, dat GOD HET ONS MOET KUNNEN LEVEREN, INDIEN HET IS NAAR ZIJN 
WIL – OVEREENKOMSTIG HETGEEN HIJ VOOR ONS TER BESCHIKKING HEEFT. God accepteert dus onze 
bede... neemt als het ware “onze bestelling op”. Ziet u het en kunt u het vatten? Wij lezen dan ook nog verder: “En 
indien wij weten, dat Hij onze bede verhoort, wat wij ook bidden” dan komt dit neer op: INDIEN WIJ WETEN, DAT 
HIJ ONZE BESTELLING OOK HEEFT AANGENOMEN... ONZE BEDE HEEFT AANVAARD (GEHOORD EN 
VERHOORD) “... wij weten ook, dat wij onze bede verkregen hebben, die wij van Hem gebeden hebben” wat gelijk 
beduidt, dat WIJ WETEN OOK, DAT DE BESTELLING SPOEDIG ZAL WORDEN UITGEVOERD. Halleluja! 
Misschien lijkt deze voorstelling van zaken en de afwikkeling ervan wat “profaan” (d.i. werelds), maar wees ervan 
overtuigd, dat iedere menselijke uitbeelding en/of illustratie te allen tijde te kort zal schieten. Hoe dan ook, God en 
u weten, wat wij in dit verband bedoelen; en hopelijk heeft één en ander toch wel “verhelderend” gewerkt. En dit is 
wat wij beogen, want met bovenstaande (mogelijk gebrekkige) illustratie kunnen wij het volgende leren: 
 

1. Deze belofte geldt voor een speciale groep gelov igen . 
Kent God dan “aanneming van de persoon”. Neen, zeer zeker niet; maar, evenals het noodzakelijk is, en nu komen 
wij toch nog even terug op onze eerder gegeven illustratie, dat de handelaar u en mij kent en dat wij bij hem een 
rekening hebben lopen, willen wij krediet van hem (kunnen) krijgen, zò moeten wij de Here kennen en ook bij Hem 
bekend zijn als “gelovigen” in de Naam van Gods Zoon. “...die GELOOFT, DAT JEZUS IS DE ZOON VAN GOD” (1 
Joh. 5:5b) en “...die GELOOFT IN DE NAAM VAN DE ZOON VAN GOD;... OPDAT GIJ GELOOFT IN DE NAAM 
VAN DE ZOON VAN GOD” (1 Joh. 5:13). Dit is namelijk het eerste gedeelte! Dit is de fun damentele voor-
waarde tot verhoring van onze gebeden.  WIJ MOETEN DE HERE KENNEN EN VAN HEM GEKEND ZIJN. Met 
andere woorden: WIJ MOETEN VAN CHRISTUS ZIJN – CHRISTENEN IN BIJBELSE ZIN! 
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2.  Deze belofte herinnert er ons aan, dat God gebe den wil worden (zijn) . 
In de gebruikte illustratie moest het verlangde eerst worden besteld, alvorens de bestelling kon worden uitgevoerd. 
Zolang er geen vraag naar was en het niet gekocht was, bleef het ONVERKOCHT. Willen wij nu hiermee vergelij-
ken Jakobus 4:2, dan zullen wij tevens verstaan, dat er ook dingen zijn, die de Here slechts doet, wanneer Zijn kin-
deren er om bidden!! 
 

3. Deze belofte geeft ons vrijmoedigheid tot gebed,  dat naar Zijn wil is . 
Dat hebben wij kunnen lezen in 1 Johannes 5:14. Wanneer God een gebed zou verhoren, dat NIET naar Zijn wil is, 
dan zou Hij iets doen wat in strijd is met Zijn Wezen, met Zijn Natuur; en zoiets is zelfs voor God en JUIST OMDAT 
HIJ GOD IS, te enen male ONmogelijk!!! 
 

4.  Deze belofte is ons echter ook weer niet gegeve n om ons in het bidden (vragen) te belemmeren; maar  
juist om ons aan te moedigen . 

Wij moeten de gedachte voorgoed van ons afzetten, dat bidden zo moeilijk is en dat het een moeizame taak is om 
bij God verhoring te verkrijgen. 
BIDDEN OVEREENKOMSTIG ZIJN WIL betekent helemaal niet, dat wij minder kunnen vragen, dan wij tot nu toe 
gedaan hebben. Integendeel! Het betekent juist, dat wij nog véél méér mogen vragen; en als wij meer mogen vra-
gen, betekent het ook, dat wij méér zullen ontvangen!! Amen. 
 

5.  Deze belofte houdt in, dat wij zeker kunnen wet en wat Gods wil is in verband met ons gebed . 
Laten wij nog even teruggaan naar 1 Johannes 5:14-15. Let dan alstublieft op de woorden: 

(a) VRIJMOEDIGHEID, en  
(b) WIJ WETEN  

Wanneer wij nu hiermee vergelijken Johannes 11:41-42, dan kunnen wij absoluut zeker zijn van Gods wil, wanneer 
wij bidden! EN WANNEER WIJ ZEKER ZIJN VAN ZIJN WIL, KUNNEN WIJ OOK ZEKER ZIJN VAN HET ANT-
WOORD!! 
 

Het is weer net zoals in het geval met onze bestelling bij de winkelier. Wanneer ons is gezegd, dat onze bestelling 
is genoteerd, zal het gevraagde ook zo spoedig mogelijk worden bezorgd. Dit is wat wij in het dagelijks leven noe-
men: “de normale gang van zaken”. Maar, en om die vraag gaat het nu: HOE KUNNEN WIJ BIJ ONS BIDDEN 
ZEKER ZIJN VAN GODS WIL? De praktijk van ons geloofs- en gebedsleven leert, dat er 2 manieren zijn, waarop 
wij zekerheid kunnen ontvangen aangaande Zijn wil. Deze zijn: 

I 
God openbaart Zijn wil door Zijn Woord 

De wil van God IS geopenbaard in het Woord van God. Daar vinden wij steeds weer opnieuw beschreven en ook 
verklaard, wat Gods wil is. Bijvoorbeeld:  
 

a. Wij weten, dat het Gods wil is, dat onze familieleden, die zich nog NIET tot Christus hebben bekeerd, van hun 
zonden overtuigd moeten worden en van hun behoefte aan een Verlosser (zie Joh. 16:7-8). 

 

b. Wij weten, dat wij naar Gods wil bidden, wanneer wij vragen om de verlossing van iemand op deze aarde: een 
man, een vrouw, of een kind (zie 1 Tim. 2:1-4). 

 

c. Wij weten, dat wij naar Gods wil bidden, wanneer wij bidden om de reiniging en heiliging van Gods volk (zie 1 
Thess. 4:3). 

 

d. Wij weten, dat het Gods wil is, wanneer wij vragen om wijsheid (zie Jak. 1:5). 
 

e. Wij weten, dat het Gods wil is, wanneer wij bidden om arbeiders, die uitgezonden kunnen worden in het oogst-
veld (zie Matth. 9:38). 

 

Er ligt echter nòg een probleem:  
ER KUNNEN SOMS BEPAALDE DINGEN ZIJN, WAAROM WIJ ZOUDEN WILLEN BIDDEN EN WAAROVER 
GODS WOORD GEEN SPECIALE BELOFTE GEEFT. Bijvoorbeeld:  “Zal ik het huis bouwen?” – “Zal ik die auto 
toch kopen?” – “Zal ik dan en dan vakantie nemen?” – “Zal ik met dat meisje (die vrouw) trouwen?” enz. enz. 
 

In de Bijbel staan nu eenmaal géén speciale beloften inzake deze dingen en zaken. Hoe kunnen wij nu zeker we-
ten, wat Gods wil in deze zaken is? 

II 
God openbaart Zijn wil door Zijn Geest. 

Wanneer wij werkelijk de Here Jezus Christus toebehoren; wedergeboren zijn, zo zullen wij geleid worden door 
Gods Geest. Hoeveel te méér wanneer wij gedoopt zijn met de Heilige Geest en vervuld blijven. Daar staat nog al-
tijd geschreven: “Gij zijt niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar 
zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam 
dood om der zonden wil (d.i. aangaande de zonden); maar de geest is levend om der gerechtigheid wil (d.i. aangaande de 
gerechtigheid). En indien de Geest van Degene, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die 
Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont” 
(Rom. 8:9-11). 
En de Heilige Geest openbaart ons Gods wil met betrekking tot de zaak waarvoor wij bidden. Laten wij dus als 
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waarachtige christenen genieten van het grote wonder van: “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden 
mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met 
onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening van de Geest zij, dewijl Hij naar 
God voor de heiligen bidt” (Rom. 8:26-27). Glorie voor God! 
Het is dus duidelijk broeders en zusters, dat wij, INDIEN WIJ WETEN WILLEN OF ONS GEBED NAAR GODS WIL 
IS, ZIJN WOORD MOETEN LEZEN, BESTUDEREN EN BOVENAL GEHOORZAMEN; EN DAT WIJ VERVOL-
GENS DAGELIJKS ONDER DE HEERSCHAPPIJ EN LEIDING VAN GODS HEILIGE GEEST MOETEN LEVEN. 
Wij moeten daarom niet ophouden om tot Hem te bidden: “HERE, LEER ONS BIDDEN NAAR UW WIL”. Amen. 
 

Deel 12, waaraan wij nu toe zijn, beginnen wij met een even belangrijk onderwerp als dat behandeld in deel 11; en 
wel met: 

Deel 12 
Wat onze gebeden kan verhinderen / belemmeren 

In dit verband doen wij er goed aan om 1 Petrus 3:1-12 aandachtig te bestuderen. Wij willen deze studie baseren 
op “Evenzo, mannen, woon met begrip voor uw vrouw (SV: met verstand) met haar samen; geef het vrouwelijke vat, 
als het zwakkere, haar eer, u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; OPDAT 
UW GEBEDEN NIET VERHINDERD WORDEN” (vers 7, HSV). 
De apostel vindt het vanzelfsprekend, dat christenen REGELMATIG bidden; want hij beschouwt het als één van de 
belangrijkste middelen, waardoor het geestelijk leven van een christen gevoed wordt. Vinden wij het ook vanzelf-
sprekend, dat wij (omdat wij christenen zijn) bidde n?  
Hélaas zijn er maar al te veel, die weinig of niets van een gebedsleven kennen – die weinig of helemaal niet bidden 
– in de binnenkamer alleen of gezamenlijk met hun vrouw en kinderen of met andere christenen! 
Wat zijn er vaak veel dingen, die ons van het gebed afhouden; en wanneer wij wel bidden, worden onze gebeden 
dikwijls weer belemmerd (verhinderd). 
Wij weten dit zowel uit onze eigen ervaring als uit Gods Woord, waarin veel van zulke belemmeringen worden ge-
noemd. Door de hele Bijbel heen vinden wij allerlei waarschuwingen, die ons duidelijk laten zien, waardoor onze 
gebeden verhinderd kunnen worden. Wij verwijzen u voor speciaal onderzoek naar de hiernaast genoemde passa-
ges: Psalm 66:18, Spreuken 21:13 en 28:9, Jesaja 59:2, Ezechiël 14:3, Maleachi 3:7-10, Mattheüs 5:23-34, Mar-
kus 11:25, Jakobus 1:6-8, 4:3 en 1 Johannes 3:21-22. 

1. Belemmeringen, die ons ervan weerhouden om te bidden. 
Wij zullen deze nu nader bekijken. Om te beginnen: wanneer wij onszelf toestaan om traag en lusteloos  in ons 
geloofsleven te worden, zullen wij spoedig ontdekken, dat wij niet meer aan bidden toekomen. Vanzelf krijgen wij 
dan ook minder waardering voor het gebed en zullen er ook niet meer naar verlangen!  
In de tweede plaats  zullen wij ervan weerhouden worden om te bidden, indien wij Gods Woord niet regelmatig le-
zen en onderzoeken!! 
In de derde plaats  kan “overwerken” het gebed verdringen!!! Wij kunnen zelfs zó druk zijn met Gods werk, dat er 
géén tijd overblijft voor God Zelf; voor rustig, ongestoord gebed. 
In de vierde plaats  belemmeren onze gedachten aan de dingen van de wereld ons gebed!!!! En in het bijzonder 
wanneer wij zó door de aardse dingen in beslag genomen worden, dat wij de hemelse dingen vergeten. 
In de vijfde plaats  worden wij in ons gebed belemmerd door een ONgedisciplineerd, niet goed geordend, leven! 
Door onnodig te laat naar bed gaan, zullen wij niet makkelijk vroeg opstaan om onze stille tijd te kunnen houden. 
En u zult ongetwijfeld nog wel méér verhinderingen kunnen opnoemen, die allemaal “struikelblokken” zijn op de 
weg naar innig gebed... 

2. Belemmeringen, die ons van een krachtig gebeds-leven weerhouden. 
Laten wij nu eens zien, welke belemmeringen er de oorzaak van zijn, dat er zo weinig kracht is in ons gebed en 
waarom wij géén antwoord op onze gebeden ontvangen. In 1 Petrus 3 noemt de apostel zeven belemmeringen 
voor het gebed. Sleutelvers is het slot van het eerder geciteerde vers 7. Wanneer de Here ons gebed niet verhoort, 
kan dat veroorzaakt worden door: 
 

(a) Een verkeerde houding ten opzichte van God.  
Letten wij nu eens op: “De ogen van de Here zijn over de rechtvaardigen, en ZIJN OREN TOT HUN GEBED; maar 
het aangezicht van de Here is tegen degenen, die kwaad doen” (1 Petr. 3:12). 
Er staat dus geschreven; HUN gebed; dit is het gebed van de rechtvaardige; degene, die in Gods oog rechtvaardig 
is door het geloof in Christus-Jezus! Wij moeten één en ander thans ook vergelijken met: Romeinen 3:22, 2 
Korinthe 5:21 en Jakobus 5:16.  
Wij moeten God kennen als ONZE HEMELSE VADER: “...Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6) en 
de Here Jezus als PERSOONLIJKE VERLOSSER (zie Matth. 1:21), vóór dat wij er zeker van kunnen zijn, dat onze 
gebeden verhoord en dus beantwoord zullen worden. 
 

(b) Een verkeerde houding ten opzichte van anderen.  
Wanneer wij nauwkeurig de verzen 1-7 bestuderen van de eerdergenoemde passage 1 Petrus 3, dan zien wij, dat 
de verhouding tussen man en vrouw zó moet zijn, dat God er door verheerlijkt wordt! De gebeden kunnen verhin-
derd worden, indien de vrouw haar (door God gegeven) plaats niet inneemt!! Wij hebben al gezien, “hoe” de gebe-
den van de man belemmerd kunnen worden; en in 1 Petrus 2:18 lezen wij, hoe de gebeden van werknemers en 
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werkgevers verhinderd kunnen worden!!! DAT ZIJN HOOGST ERNSTIGE DINGEN; en wat is het daarom belang-
rijk en ook urgent om er op toe te zien, dat onze houding tot God en onze medemens zó is, dat hij God behaagt. 
Amen. 
 

(c) Wereldse kleding.  
In 1 Petrus 3:3-4 vinden wij feiten genoemd, welke “up-to-date” zijn! Vergelijk deze met: 1 Sam. 16:7, Psalm 51:6 
en Jes. 3:17-26. 
De Here wil nu eenmaal, dat wij op het gebied van k leding, noch smakeloos, noch opvallend zijn; en het  is 
Zijn wens, dat wij in deze dingen evenals in alle a ndere dingen, zowel smaakvol als ingetogen en betam e-
lijk zijn!  
 

(d) Een trotse, hooghartige geest. 
Het getuigenis van een christen is, zoals er staat geschreven: “Maar uw sieraad moet zijn DE VERBORGEN 
MENS VAN HET HART, in het onvergankelijke van een ZACHTMOEDIGE EN STILLE GEEST die kostbaar is voor 
God” (1 Petr. 3:4, HSV). Onderzoek nu ook Lukas 18:9-14 en vergelijk en bedenk dan, dat wanneer wij verschijnen 
voor de troon van genade en daar ervaren hoe nietig wijzelf zijn, wij alsdan  in de juiste geest zijn voor een krachtig 
gebed!! 
 

(e) Gemis aan christelijk liefde. 
Hiervan kunnen wij voldoende duidelijk (begrijpelijk) lezen in de verzen 8 en 9. Welk een geestelijke rijkdom in de-
ze 2 teksten en welk een zegen zullen allen hiervan ondervinden, indien ze in een biddende geest in onze harten 
zinken!!! Hoe nodig hebben wij te zijn: medelijdend (duidelijk samengesteld woord!), barmhartig, hoffelijk, vriende-
lijk en edelmoedig. Déze dingen behoren inderdaad ons leven te beheerse n om met kracht te kunnen bidden, 
en door God verhoord te worden . 
 

(f) Onreine lippen.  
De hoogst ernstige woorden van de verzen 10 en 11, laten ons zien, dat de lippen van degenen die bidden, ten-
minste rein moeten zijn! en dat God anders ONmogelijk horen en verhoren kan... 
Gebeden, uitgesproken door mensen wier lippen tevens gebruikt worden voor roddel , kletspraat , leugens , be-
drog , onvriendelijkheid en dergelijke, worden door God niet verhoord!! 
 

(g) Een slecht geweten.  
Let hiervoor op hetgeen geschreven staat in de verzen 16 en 21. Wat is het geweldig, om tot onze liefhebbende 
Hemelse Vader te kunnen opzien met een ONergerlijk geweten! 
“En hierin OEFEN IK MIJZELF, OM ALTIJD EEN ONERGERLIJK GEWETEN TE HEBBEN bij God èn de mensen” 
(Hand. 24:16). 
Daarenboven staat er geschreven in Mattheüs 5:23, dat (indien u zich tijdens het gebed iets herinnert, dat God 
heeft MIShaagd) dit eerst uit de weg moet worden geruimd, om zo met de nodige kracht te kunnen bidden!! 
 

Waar wij zojuist, in het 12de gedeelte, “de belemmeringen ” nader bekeken hebben, daar willen wij in het nu vol-
gende 13de  deel een onderwerp aansnijden, dat bij het overgrote deel van de christenen (hélaas!) niet zo geliefd 
is... Tòch wordt ons, wanneer wij maar gehoorzaam aan de Stem van de Geest deze uitnemende weg willen gaan, 
“de oplossing” geboden voor vele (wellicht niet  eerder verhoorde) gebeden. Het onderwerp, dat nu volgt is: 

Deel 13 
Wanneer bidden en vasten samen gaan 

Wanneer wij nu eerst  17:14-21 bestuderen, worden wij bekend met de geschiedenis van:  
1. de wanhopige vader,  
2. de machteloze discipelen,  en 
3. de machtige Heiland.  

 

Let nu, in verband met ons onderwerp, in het bijzonder op: “Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door BIDDEN EN 
VASTEN” (vers 21). 
Er zijn dus in ons leven van alle dag ogenblikken, waarop onze gebeden gepaard dienen te gaan met vasten, wil-
len wij uitwerking hebben!  Allemaal hebben wij wel, min of meer, gebedservaring; maar IN HOEVERRE HEB-
BEN WIJ OOK ERVARING IN HET VASTEN? 

Wat is eigenlijk vasten? 

Hier laten wij een eenvoudige omschrijving volgen: Vasten is het vrijwillig  afzien van op zich zelf volkomen geoor-
loofde en legitieme dingen, teneinde  Gods aangezicht te kunnen zoeken in ernstig, gericht en volhardend gebed! 
Dit vasten kan betrekking hebben op: 
 

1. VOEDSEL  2 Samuel 12:16-17, Ester 4:16 en Jona 3:7-8 
2. SLAAP  2 Samuel 12:16 
3. GENOEGENS en GEMAK  Johannes 7:53, 8:1 
4. OMGANG  Exodus 19:14-15 en 1 Korinthe 7:5 

 

Aan de hand van al deze teksten is het duidelijk, dat er in het leven van christenen tijden moeten  zijn, waarin zij 
weloverwogen één of meerdere dingen terzijde moeten schuiven, teneinde Gods aangezicht in ernstig gebed te 
kunnen zoeken en Zijn rijke zegen te ontvangen. En inderdaad, volgens de Schriften, behoort dit eigenlijk van elke 
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Gemeente gezegd te kunnen worden! MAAR WANNEER MOET ONS BIDDEN DAN GEPAARD GAAN MET VAS-
TEN? Bidden behoort samen te gaan met vasten, wanneer: 
 

I De gemeenschap met God nodig moet worden verdiept  en het geloof  versterkt . 
Het is een alom bekende ervaring, dat wij de blijdschap van Gods aanwezigheid soms kwijt kunnen raken en als 
gevolg daarvan ontdekken, dat ons geloof in plaats van versterkt, verzwakt is geworden! Wanneer wij ons ook 
maar even bewust worden van enige tekortkoming in onze gemeenschap met God of van enige twijfel, die bij ons 
is gerezen aangaande Gods wonderbare liefde en doel voor ons (of dat de waarheid van bijvoorbeeld Romeinen 
8:28 ook maar even een “vraag” dreigt te worden!), dan moeten  wij een vasten uitroepen!! Dat wil zeggen, dat wij 
dan een tijd “afzonderen” waarin wij (met het terzijde schuiven van bepaalde dingen) Gods aangezicht ernstig en 
volhardend in gelovig gebed gaan zoeken en ook Zijn Woord aandachtig gaan lezen. In al deze gevallen dienen 
wij nummer één onze harten te onderzoeken!!!  Bent u traag geworden? Bent u misschien ver van God afge-
dwaald?? Als dit zo is, zonder dan een tijd af, waarin u ernstig Gods aangezicht zoekt, opdat Zijn kracht en zegen 
opnieuw uw deel zal zijn. 
 

II Het gebed versterkt moet worden en de overwinnin g moet worden  behaald . 
Lees eerst even aandachtig: “Maar DIT GESLACHT vaart NIET UIT, DAN DOOR BIDDEN EN VASTEN” (Matth. 
17:21). Het wordt ons hier duidelijk, dat daar gebeden zijn, die versterking van het vasten nodig hebben, teneinde 
te kunnen overwinnen! Hoe vaak bidden wij niet zonder dat er iets schijnt te gebeuren? Hoe vaak denken wij (wan-
neer wij bidden), dat wij de Here om een moeilijke zaak vragen, alhoewel de werkelijkheid “natuurlijk” is, dat het 
gebed altijd overwint en dat voor de Here Jezus Christus NIETS TE MOEILIJK is (zie Gen. 18:14). Als wij niet ze-
ker weten, dat het gebed ons brengt wat wij bidden, moeten  wij het gepaard doen gaan met vasten!! Wanneer wij 
vasten èn òòk bidden, zullen wij véél méér met ons hart bidden!!! 
 

III Wij zonden moeten belijden en vergeving ontvang en. 
Lees op uw knieën: 2 Samuel 11 en 12:1-17. Let hierbij in het bijzonder op: “En David ZOCHT GOD voor dat 
jongske; en David VASTTE EEN VASTEN, EN GING IN, EN LAG DE NACHT OVER OP DE AARDE. Toen maak-
ten zich de oudsten van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde; maar HIJ WILDE NIET, EN 
AT GEEN BROOD MET HEN” (vers 16-17). Lees dan vervolgens in dit verband ook Psalm 32 en 51.  
Wanneer een kind van God in zonde valt en nadien echt (oprecht) berouw heeft en tot schuldbelijdenis is geko-
men, zal God hem die vergeven. Want er staat geschreven: “INDIEN WIJ ONZE ZONDEN BELIJDEN, HIJ IS GE-
TROUW EN WAARACHTIG (d.i. RECHTVAARDIG), DAT HIJ ONS DE ZONDEN VERGEVE, EN ONS REINIGE VAN 
ALLE ONGERECHTIGHEID” (1 Joh. 1:9). 
Maar zeer zeker zal er een periode van vrijwillige en diepe vernedering voor Gods aangezicht moeten volgen! On-
derzoek in dit verband 1 Samuël 7 en Jakobus 4:9-10. 
 

IV De zonde moet worden ontdekt en het kwaad wegged aan. 
In Jozua 7 kunnen wij lezen, “hoe” de zonde van één mens een grote nederlaag ten gevolge had. Toen er gebe-
den en gevast  was, kwam de verborgen zonde van Achan aan het licht! 
DOOR GEBED EN VASTEN WORDEN WEERSTANDEN GEOPENBAARD IN ONS EIGEN LEVEN EN IN HET 
WERK VAN DE GEMEENTE waartoe wij (mogen) behoren. “DOORGROND MIJ, o God! EN KEN MIJN HART; 
BEPROEF MIJ, EN KEN MIJN GEDACHTEN. EN ZIE, OF BIJ MIJ EEN SCHADELIJKE WEG ZIJ; EN LEID MIJ 
OP DE EEUWIGE WEG” (Ps. 139:23-34). Lees voorts ook nog Handelingen 5:1-11. 
 

V Er leiding nodig is en belangrijke beslissingen m oeten worden  genomen . 
Van Jezus lezen wij in Lukas 6:12, dat Hij de berg opging om IN EENZAAMHEID TE BIDDEN: “Het geschiedde in 
die dagen, dat Hij uitging naar de berg, OM TE BIDDEN, en HIJ BLEEF DE NACHT OVER IN GEBED TOT GOD”. 
In het volgende vers wordt ons verteld, dat Hij de 12 apostelen koos, die toen nog discipelen waren en die gedu-
rende de jaren van Zijn aardse bediening, als Messias, met en bij Hem zouden zijn. “En als het dag geworden was, 
riep Hij Zijn discipelen tot Zich, EN VERKOOS ER TWAALF uit hen, die Hij ook APOSTELEN noemde” (Luk. 6:13). 
Hoe vaak moeten òòk WIJ beslissingen nemen en hoe belangrijk is het dan niet om, vooral wanneer het geen alle-
daagse beslissingen zijn, EEN TIJD AF TE ZONDEREN, waarin wij in alle ernst en rust GOD ZOEKEN, OM ZIJN 
WIL VOLKOMEN TE LEREN KENNEN. Onderzoek meteen Handelingen 13:1-5. 
 

VI Een opdracht moet worden uitgevoerd en wij ons d aarvoor moeten verzekeren van Gods 
kracht.  

Wij willen even bij het volgende stilstaan: Wat zou er gebeuren, indien iedere prediker van het Woord zou vasten 
en bidden voor de prediking, teneinde kracht “van boven” te ontvangen! Wij zijn ervan overtuigd, “wat” er dan zou 
gebeuren en kunnen dit aangetekend vinden, onder meer in: “Hatach nu kwam, en gaf Esther de woorden van 
Mordechai te kennen”. “In alle en een ieder landschap, en in alle en een iedere stad, ter plaatse, waar het woord 
van de koning en zijn wet kwam, DAAR WAS BIJ DE JODEN BLIJDSCHAP EN VREUGDE, MAALTIJDEN EN 
VROLIJKE DAGEN; en velen uit de volken des lands werden Joden, want DE VREZE DER JODEN WAS OP HEN 
GEVALLEN” (Est. 4:9 en 8:17). Onderzoek dan ook nog Ezra 8:21-23, 2 Kronieken 20:2-30 en Richteren 20:26.  
Wanneer christenen zouden (weten te) vasten, zouden zij bekleed worden met kracht van omhoog (zie Hand. 2:4), 
en God zou hun getuigenis zegenen (waar dan ook), tot verheerlijking van de Naam van Jezus Christus IN DE 
VERLOSSING VAN MENSENKINDEREN (zie Hand. 1:8) 
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VII Er een opwekking plaats moet vinden en tranen b ehoren te worden  vergoten voor Gods 
aangezicht . 

Voorbeelden vinden wij achtereenvolgens in: Nehemia 1:3-4, Handelingen 20:19 en 1 Petrus 1:18. 
Lees dit voor uzelf biddend en laat de Geest òòk ù overtuigen! Amen. 
 

Op twee lessen na wordt deze studie beëindigd. In deel 14 zullen wij een studie maken van “Het Gebedsleven van 
onze Here Jezus Christus”; want ontegenzeggelijk is CHRISTUS, DE MAN VAN GEBED. 

Deel 14 
Christus, de Man van gebed 

Het Schriftgedeelte dat wij, voor onszelf, moeten bestuderen is Lukas 22:31-46. Wij lezen in 1 Petrus 2:21: “WANT 
HIERTOE ZIJT GIJ GEROEPEN, DEWIJL ook Christus voor ons geleden heeft, ONS EEN VOORBEELD NALA-
TENDE, OPDAT GIJ ZIJN VOETSTAPPEN ZOUDT NAVOLGEN”. 
Christus is dus te allen tijde HET GROTE VOORBEELD! Niet alleen in Zijn lijden, maar in Zijn gehele doen en la-
ten. HIJ LAAT ONS ZIEN, HOE WIJ (ALS ZIJN VOLGELINGEN) BEHOREN TE LEVEN!! En in Zijn gebedsleven 
vooral, is Hij ons HET GROOTSTE EN MACHTIGSTE VOORBEELD!!! 
 

Bij dit onderzoek kan geen van de 4 “Synoptische Evangeliën”6 worden gemist. Tezamen geven zij ons HET VOL-
LEDIGE BEELD van onze Here Jezus Christus. Hoe wij één en ander moeten bezien? Als volgt: 
 

Mattheüs   openbaart Hem  als de KONING. 
Markus   stelt Hem voor  als DE KNECHT DES HEREN. 
Lukas   toont Hem ons  als DE VOLMAAKTE MENS. 
Johannes   verkondigt  ZIJN GODDELIJKHEID. 

 

Wij moeten nooit  vergeten, dat het ALS MENS WAS, DAT HIJ BAD! Daarvandaan dan ook, dat wij in deze studie 
uw aandacht vragen voor 7 gelegenheden, waarop Jezus bad en waarvan Lukas, de evangelist, ons vertelt. 

1. De Here Jezus was in gebed op het ogenblik, dat Hij de Zalving van de Heilige Geest ontving 
als toerusting voor Zijn ambtsbediening. 

Zie Lukas 3:21-22. 
Alleen in dit Evangelie lezen wij, dat Jezus bad tijdens Zijn doop door onderdompeling (de waterdoop). En terwijl 
Hij bad, kwam de Heilige Geest op Hem en ZALFDE HEM voor Zijn toekomstige taak al Messias. Zie hiervoor Lu-
kas 4:18 en Handelingen 10:38. De Here Jezus zou Zijn werk NIET hebben kunnen beginnen zonder “te zijn be-
kleed met Kracht uit de Hoogte”... 
Bestudeer de Schriftplaatsen waar ons verteld wordt van Jezus waterdoop en “het nederdalen van de Heilige 
Geest, gelijk een duif, en op Hem komen” (zie o.a. Matth. 3:16). Oòk wij zijn volslagen ONbekwaam tot het doen 
van enig werk voor de Here, indien wij géén kracht hebben ontvangen door en van de Heilige Geest. Gelijk Jezus 
Zelf Zijn discipelen heeft aangezegd: “...BLIJFT GIJ in de stad Jeruzalem, TOTDAT GIJ ZULT AANGEDAAN ZIJN 
MET KRACHT UIT DE HOOGTE” (Luk. 24: 49). “GIJ ZULT ONTVANGEN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST, 
Die over u komen zal;...” (Hand. 1:8a). 
 

DE VERKLARING VAN DE MEESTE MISLUKKINGEN IN ONZE ARBEID VOOR DE HERE MOET WORDEN GE-
ZOCHT IN HET FEIT, DAT DAT WERK WERD GEDAAN, ZONDER “TE ZIJN AANGEDAAN MET DIE KRACHT 
VAN DE HEILIGE GEEST”. Wij hebben niet willen wachten op DE ZALVING VAN EN MET GODS GEEST, met 
gevolg, dat alle werk werd gedaan in EIGEN KRACHT! Dat wil zeggen: in “de kracht van ons vlees” en niet in die 
van Gods Geest!! Hoe wordt deze Zalving uit de hoogte (hemel) verkregen? Het antwoord is: DOOR GEBED!!! 
“Indien dan gij, die (van nature) boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, HOEVEEL TE MEER ZAL DE 
HEMELSE VADER DE HEILIGE GEEST GEVEN AAN DEGENEN, DIE HEM (daarom) BIDDEN” (Luk. 11:13). On-
derzoek verder ook: Handelingen 1:13-14, 2:4 en 4:23-31. 
 

LAAT NIEMAND DENKEN, DAT WIJ GOED WERK VOOR GOD KUNNEN VERRICHTEN ZONDER DEZE 
KRACHT VAN GODS GEEST. En wij zullen deze Kracht van de Heilige Geest nimmer ontvangen TENZIJ wij de 
Here daarom bidden. 

2. De Here Jezus ging altijd in gebed, nadat hij Zijn werk in het openbaar had verricht. 
“Het gerucht over Hem verspreidde zich des te meer; en een grote menigte kwam samen om Hem te horen, en 
door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar HIJ VERTROK NAAR DE WOESTIJNEN, EN BAD ALDAAR” 
(Luk. 5:15-16). 
Het is “daarom” dat wij in het volgende vers lezen: “...EN DE KRACHT VAN DE HERE WAS ER OM HEN TE GE-
NEZEN” (Luk. 5:17). Halleluja! Natuurlijk bad de Here Jezus ook ALTIJD vóór Hij Zijn werk begon; maar het is zeer 
belangrijk op te merken, dat Hij nooit naliet ook DAARNA te bidden!! Uit het tekstverband zien wij, dat Hij zo juist 
een melaatse had aangeraakt, waardoor er kracht van hem was uitgegaan; en dat dientengevolge daarvan “Zijn 
roem” zich snel verbreidde... En het was juist toen, dat Hij Zich terugtrok.  

                                                 
6 De Synoptische Evangeliën = De onderlinge overeenkomst (en het onderling verschil) tussen de Evangeliën van: Mattheüs, 
Markus, Lukas en Johannes. (noot – AK) 
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Hoe wondervol en navolgenswaard is zúlk een levensh ouding!!! 
Daar zijn 3 redenen aan te wijzen “waarom” Jezus, nà dit werk, gebed zo hard nodig had. Deze zijn: 

(a) vanwege Zijn contact met de zondige mensheid. 
(b) omdat er kracht van Hem was uitgegaan, welke Hij op nieuw ontvangen zou.  
(c) vanwege het altijd-dreigend gevaar en de verleiding  van “eer en roem van mensen”.  

 

Iedere dienstknecht van God heeft vanzelfsprekend “bemoediging” van node; maar, één van satans grootste en 
gemeenste “strikken” voor predikers van het Evangelie is die van HET VLEIENDE EN WERELDSE COMPLIMENT! 
Hoe vaak probeerde de duivel Jezus niet te beroven van de eer, die Zijn Naam moest worden toegebracht; en hoe 
dikwijls doet hij zoiets heden nòg!! Met het oog op deze “geraffineerde verleiding” is het hard nodig, dat wij (die in 
de dienst des Heren staan), NA ELKE DIENST die wij uit genade hebben mogen verrichten (VOORAL ALS HET 
OFFICIEEL GEMEENTELIJK WERK IS!), in gebed gaan – hetzij alleen of met degenen met wie wij dat werk heb-
ben mogen doen. 

3. De Here Jezus ging in gebed vlak voor het nemen van grote beslissingen.  
Nogmaals verwijzen wij naar Lukas 6:12-13. 
Vóór Hij Zijn keuze bepaalde, ging Jezus een hele nacht in gebed. Haast elke dag in ons leven is er één waarin wij 
belangrijke beslissingen hebben te nemen; zij kunnen betrekking hebben op: ons huis – ons gezin – ons werk – 
onze financiën – ons personeel – aankoop van dit en van dat – onze vakantie, en al dergelijke. 
Alleen dàn kunnen wij de juiste beslissing nemen, als wij wéten wàt het betekent om véél tijd te besteden aan het 
(zo noodzakelijke) gebed tot God! Dit kost meestal “alléén-zijn”; maar EENZAAM = MET GOD GEMEENZAAM!!  
Let op wat Paulus heeft geschreven: “Laat uw begeerten IN ALLES, door bidden en smeken, met dankzegging be-
kend worden bij God”, “Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek DE VRUCHT” (Filip. 4:6b en 17a). INSTRUCTIEF is 
zijn raad in Efeze 6:18. Doe hiermee uw voordeel!!! 

4. De Here Jezus bad ook om diep geestelijk inzicht voor Zijn discipelen. 
Dit kunnen wij lezen in Lukas 9:18-20. De discipelen waren traag in het verstaan van de Goddelijke waarheden. En 
Jezus wilde hun die zo graag meedelen. De Here heeft niet opgehouden speciaal voor hen te bidden, dat hun ogen 
mochten opengaan en dat zij toch maar tot aanvaarding mochten komen van die Goddelijke waarheden, die Hij 
bezig was hen door te geven... 
Paulus bad ook steeds weer, ZONDER OPHOUDEN, voor de nieuwe bekeerlingen en voor al degenen, aan wie hij 
zijn brieven schreef om “geestelijke verlichting en inzicht”. “VERLICHTE OGEN VAN HET VERSTAND, opdat gij 
mocht weten...” (Ef. 1:18). “Waarom ook wij,... NIET OPHOUDEN VOOR U TE BIDDEN EN TE BEGEREN,...” (Kol. 
1:9). 
VAN NATURE ZIJN WIJ ALLEN GEESTELIJK BLIND EN ONBEKWAAM OM DE GODDELIJKE WAARHEDEN TE 
VERSTAAN EN TE AANVAARDEN (GELOVEN)... “DE NATUURLIJKE MENS BEGRIJPT NIET DE DINGEN, DIE 
VAN DE GEEST GODS ZIJN; want zij zijn hem dwaasheid, en HIJ KAN ZE NIET VERSTAAN, omdat zij geestelijk 
onderscheiden worden” (1 Kor. 2:14). Welk een verschil zou het maken, indien wij vóór iedere dienst en voor onze 
dagelijkse Bijbelstudie werkelijk eens zouden bidden: NIET ALLEEN VOOR ONSZELF, MAAR OOK VOOR AN-
DEREN! “ONDEK MIJN OGEN, DAT IK AANSCHOUWE DE WONDEREN VAN UW WET” (Ps. 119:18). 

5. Toen de Here Jezus biddende was veranderde Hij van gedaante.  
Zie Lukas 9:28-29. Daar staat duidelijk geschreven: “En ALS HIJ BAD, werd de gedaante van Zijn aangezicht ver-
anderd...” (vers 29). Geloven wij, dat zoiets òòk met ons kan gebeuren, als wij bidden? Er staat geschreven: “En 
wij ALLEN, met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwende, WORDEN 
NAAR HETZELFDE BEELD IN GEDAANTE VERANDERD, van heerlijkheid tot heerlijkheid, DOOR DE GEEST 
VAN DE HERE” (2 Kor. 3:18). 
Wanneer wij om ons heen kijken, zullen wij gauw merken, dat er tegenwoordig erg veel mensen zijn, aan wier ge-
zichten men zien kan, dat zij vele zorgen met zich meedragen! Eén van de beste manieren, waarop christenen hun 
getuigenis kunnen uitdragen, is TEMIDDEN VAN ZULKE MENSEN TE LEVEN MET EEN GEZICHT, WAAROP 
NIET DE ZORGEN, MAAR DE BLIJDSCHAP VAN CHRISTUS TE LEZEN STAAT. Onderzoek in dit opzicht ook 
eens: Exodus 34:29, Handelingen 6:15 en Psalm 34:6. 

6. Het bidden van de Here Jezus stimuleert anderen om ook te gaan bidden.  
Lees Lukas 1:11. Eens, toen Jezus alleen in gebed was, ontdekten de discipelen Hem. En, toen Hij, terwijl zij naar 
Hem keken, Zijn bidden beëindigde, vroegen zij Hem, of Hij hen WILDE LEREN BIDDEN! 
 

Het is beslist een feit en stellig waar, dat wij er naar gaan verlangen om méér te weten te komen van de manier 
waarop wij moeten bidden en de kracht van het gebed, wanneer wij christenen ontmoeten, die een continue krach-
tig gebedsleven hebben!! Wij dienen ons af te vragen, of er wel eens iemand door ons voorbeeld tot bidden 
is aangespoord?  
Geven wij een voorbeeld, door regelmatig  onze gebedstijden te houden en door de gemeentelijke gebedssamen-
komsten bij te wonen?? Of zijn wij slordig en laks in dit opzicht en behoren wij tot dat grote getal van christenen, 
voor wie het gebed niets of vrijwel niets betekent??? Laten wij, in onze bekende zwakheid, niet vergeten Hem te 
vragen: “Here, LEER ONS BIDDEN”. 
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7. Het was tijdens het gebed, dat Jezus Zijn eigen wil in VOLLE en ONVOORWAARDELIJKE 
OVERGAVE onderwierp aan de supreme (d.i. Oppermachtige) wil van God, de Vader. 

Hiervoor moeten wij bestuderen: Lukas 22:41-42. Natuurlijk heeft Hij nooit Zijn eigen wil gevolgd! Maar hier, op het 
moment, dat het hoogste doel , waarvoor Hij in de wereld gekomen was, genaderd was, bevestigde Hij Zijn lief-
hebbende Vader, dat Hij (WAT HET OOK KOSTEN ZOU) vastbesloten was om enkel Zijn wil te doen. Glorie voor 
Hem, Die overwon!! 
 

HEBBEN WIJ ER AL VAN AF GEZIEN OM ONZE EIGEN WIL TE DOEN? Zeggen wij ook uit het diepst van onze 
harten: “DE WIL VAN DE HERE GESCHIEDDE” (Hand. 21:14)!! 
God schenke ons allen Zijn genade. Amen. 
 

In de laatste studieles, deel 15, en in feite bedoelt als “samenvatting”, stellen wij uit onze privé-aantekeningen het 
volgende vast: 

Deel 15 
De zeven wonderen van gebed 

Wanneer u het navolgende nooit tevóren zó heeft leren zien, is het goed om bijgaande Schriftplaatsen nauwgezet 
te lezen en erover te mediteren. U zult in biddende overdenking hetzelfde gaan “zien”, wat òòk WIJ hebben mogen 
“aanschouwen”. Halleluja. 
 

I.  GEBED  IS  AANBIDDING. 
II.  GEBED  IS  WACHTEN OP GOD. 
III.  GEBED  IS  WANDELEN MET GOD. 
IV.  GEBED  IS  WERKEN. 
V.  GEBED  IS  STRIJDEN. 
VI.  GEBED  IS  GODS WIL DOEN. 
VII.  GEBED  IS  DE SCHOOL WAAR GOD ONS ZIJN WOORD ONDERWIJST. 

 

Deze zijn die 7 wonderen en beginnen wij nu met een korte beschouwing van: 

I.  Gebed is aanbidding. 
Het is door gebed, dat wij bekwaam zijn om Gods heilige tempel binnen te gaan en om door te dringen tot de troon 
Zijner genade... Gebed is niet alleen de kortste afstand tot Gods tr oon; maar de enige weg!  Wij mogen ons 
erover verwonderen in stille aanbidding, dat dit verheven wonder plotseling (opeens) kan plaats hebben, door “een 
vrijmoedige en met bloed gekochte stap”!! Glorie voor het Lam, Dat onze zonden nam!!! 
Dáár aanschouwen wij de Here Jezus, eeuwig levend om voor ons te bidden en altijd bereid om ons, door Zijn 
Geest, iets van Zijn gebedsgeest te schenken. Het is dan ook wondervol, wanneer wij “ontdekken” dat Hij op “ge-
beds-afstand” van ons verwijderd is! Dat de “voorha nd van ons gevoel” en de ruimte waarin Hij schuil g aat 
in Zijn “tempel-universum” plotseling verdwijnt, wa nneer wij bidden...  
“De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Here van hemel en aarde, woont 
niet in tempels met handen gemaakt;… Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij;” (Hand. 17:24 en 28a). 
En in het bijzonder, in ditzelfde verband: “Opdat zij de Here zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden 
mochten; HOEWEL HIJ NIET VERRE IS VAN EEN IEDER VAN ONS” (Hand. 17:27). 
Eerbiedig en stil gaan wij Zijn tempel binnen, en opeens (nog geheel onverwacht...) bevinden wij ons voor Zijn 
troon. Als priesters, staande voor onze Hogepriester. Dáár en alleen dáár ontdekken wij “het weergaloze wonder 
van aanbidding” – dat aanbidding meerder is dan alle arbeid en dat al Zijn werken worden volbracht in en door de 
Geest van het gebed. Daar zijn inderdaad vele kerkgangers, maar erg weinig aanbidders! Omdat er zo weinig bid-
ders zijn onder christenen. “Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn 
Naam” (Ps. 100:4). 
“En alle schepsel, dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in de-
zelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, 
en de kracht in alle eeuwigheid” (Openb. 5:13).  
“God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Joh. 4:24). Gebed 
opent OOK NU de hemelen! DAAROM, laat ons allen BIDDEN.  

II.  Gebed is wachten op God. 
Alleen degenen die op  Hem wachten kunnen voor  Hem wachten! Want bij hun – de heiligen – is “de lijdzaamheid 
van de kinderen Gods” aanwezig. Zijn lijdzaamheid wordt dan ook die van hun; en alleen degenen die op Hem 
kunnen wachten, kunnen ook wachten op anderen. Ten slotte zullen zij ervaren, dat er anderen zijn, die op hun 
wachten!! Is dit niet iets wonderbaars?! Amen. In gebed leren wij wachten, omdat wij alsdan onze rusteloosheid en 
onze gejaagdheid opzij leren zetten; want wij bevinden ons in Zijn Tegenwoordigheid. “Die de Here verwachten, 
zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden...”7 (Jes. 40:31). 
Wij gaan dan ook Zijn rust binnen, zodat er een einde komt aan onze eigen werken. Het is tijdens het bidden, dat 
wij te luisteren hebben, omdat Hij spreekt en de gehele aarde heeft te zwijgen. “Verlustig u in de Here, zo zal Hij u 

                                                 
7 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Arendsvleugelen ”. (noot – AK) 
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geven de begeerten van uw hart. Wentel uw weg op de Here, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken... Zwijg de 
Here, en verbeid (d.i. verwacht) Hem;... die de Here verwachten...” (Ps. 37:4-5, 7a en 9). 
In gebed leren wij om Hem EERST te laten spreken en dan pas is het onze beurt!!! Zó is het ook met het “werken”; 
eerst Hij en dan pas wij. “Want Hij spreekt en het is er...” (Ps. 33:9). Alles komt uit Hem voort:  woorden maar ook 
werken en altijd aanbidding. Het gebedsleven leert ons “verstaan”, dat God alléén dát zegent, wat in feite uit Hem 
komt. Dit te (mogen) verstaan is een zegen op zichzelf.  Twee persoonlijkheden komen tijdens het bidden tot 
hun recht; allereerst Gods Persoonlijkheid, maar ook die van onszelf. Een prediker heeft eenmaal gezegd: “Mijn 
persoonlijkheid is ‘van nul en geen waarde’ TOTDAT ik bid”. Gezegende wetenschap door de ervaring van het 
kindschap Gods. Bidden doet mij vertoeven op de plaats waar God ALLES kan doen. “Naakt u tot God, en Hij zal 
tot u naken” (Jak. 4:8a). 
HET IS ZIJN ENIGE WEG om onze levens constant te bewaren in de verwachtingsvolle sfeer van het bovenna-
tuurlijke! DAAROM laat ons BIDDEN.  God werkt voor degenen, die op Hem wachten. 

III.  Gebed is wandelen met God. 
Gebed brengt ons tot gemeenschap en onze dagelijkse wandel is gemeenschap hebben met God. Wanneer de 
Here Jezus in ons midden is, is zulk een gemeenschap eveneens een “gebedsleven” op zichzelf! Tijdens het bid-
den “wandelen” wij met God, spreken wij met God, en werken wij met God... Op Zijn verheven wijze doet Hij Zijn 
werk openbaar worden IN ons! 
“Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap...” (1 Joh. 1:7). Elke bidder tot 
de enige en waarachtige God, in de Naam van Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon en onze Middelaar, weet 
in reële ervaring, dat (wanneer wij bidden) wij de beloften verkrijgen en dat God die alle vervult. “Want wij zijn Zijn 
maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve (d.i. in die 
werken die goed zijn in Gods ogen) zouden wandelen” (Ef. 2:10). 
Moge de Here God ons allen toch door Zijn Heilige Geest doen “zien”, dat Hij alle beloften heeft gemaakt, juist voor 
ons gebedsleven!! In het gebed leren wij “onze eigen schoenen” af te doen en te aanbidden, want wij bevinden ons 
dan “op heilige grond”, dat wil zeggen, op die grond waar wij de onberouwelijke beloften van God kùnnen clai-
men!!! 
Nàdat wij geleerd hebben in gebed dat te doen, vast te houden aan Zijn beloften, zullen wij ook leren om door die 
en voor die te leven; want het zijn juist déze beloften, die enkel voor “de gehoorzamen” zijn. Deze worden als het 
ware “deel van ons leven”... “Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode 
tot heerlijkheid...” (2 Kor. 1:20). 
Zódoende, op onze knieën, treden wij “het Beloofde Land” binnen; dit is het “Land van Beloften”! Laten wij het zò 
schrijven: eerst KNIE-AKTIE en dan VOETWERK. Gebed verandert a lles, maar wij worden het meest en het 
eerst veranderd. Alleen als wij bidden, worden wij zó groot, dat wij de Hemel kunnen bereiken op onze 
knieën.  IEMAND DIE NIET VEEL OVER HEEFT VOOR GOD IS IN DE REGEL IEMAND, DIE NIET VEEL BETE-
KENT MET GOD; of met andere woorden: hij is iemand, die niet zo veel houdt van gemeenschap met God!! 
Alles wat Jezus deed was (voor Hem) gemakkelijk, behalve bidden. Gewoonlijk sprak Hij maar één woord en het 
werd gedaan, of het was er; of het nu prediken was òf het leren, òf helen, òf demonen uitwerpen, òf het roepen van 
discipelen, het stillen van de storm, òf het voeden van de 5.000, òf het opwekken van Lazarus uit de doden. Maar 
daar was één ding, dat WERKEN betekende: angst, vrees, afschuw, bloed, zweet en tranen... En dat éne was 
BIDDEN! UIT DIT GROTE WERK KWAMEN ALLE ANDERE WERKEN VOORT – HET WAS DE IMMENSE BE-
DIENING IN ZIJN GROTE BEDIENING uit welke alle andere bedieningen als het ware werden geboren. Wij wor-
den hiervan volslagen overtuigd, wanneer wij bedenken, dat de intensiteit van het gebedsleven duidelijk spreekt uit 
de Nieuwtestamentische woorden als: “zoeken” – “kloppen” – “smeken” – “voorbidding” – “onszelf bij voortduring 
overgeven in gebed” – “voortdurend en volhardend bidden” – en “aanhoudend luid roepen met tranen”... 
Daar is een LEVENSLES te leren:  
CHRISTUS HAD HET TE DRUK OM TE BIDDEN EN DAAROM NAM HIJ TIJD EN MAAKTE  HIJ TIJD OM TE 
BIDDEN!! Welk een machtig voorbeeld voor ons allen!! Wanneer wij Hem hierin niet navolgen, zullen wij in de laat-
ste dagen NOOIT leren bidden!!! Vele christenen hebben Hem aangenomen als Verlosser, maar (helaas) NIET 
ALS VOORBEELD. Voorwaar (!), een zeer ernstige zaak. Zijn discipelen, later apostelen, hebben het beide ge-
daan. Halleluja!! 
Het christelijke leven is een leven VAN Christus; en het leven van Christus is grotendeels een leven van gebed. 
DAAROM laat ons BIDDEN . 

IV.  Gebed is werken. 
Al Gods werken zijn door gebed geworden (in het leven geroepen – tot aanschijn gekomen). Gebed verandert alle 
dingen, omdat God door het gebed tot actie bewogen wordt. “... EEN KRACHTIG GEBED VAN DE RECHTVAAR-
DIGEN VERMAG VEEL” (Jak. 5:16b). Bidden “verandert” niet alleen, maar het betekent ook “werken”; juist omdat 
het verandert! Bidden is zowel werken voor Hem, Die in de hemelen is, als voor onszelf hier op aarde. 
Door te bidden worden wij Gods “mede-arbeiders”, zo als ook eenmaal Jezus.   
“...ALS MEDEARBEIDENDE, BIDDEN...” (2 Kor. 6:1). Jezus Christus wist te werken in gebed totdàt Hij w een-
de en bloed zweette in angst voor de zonde en vrees  voor God!  “Waarom Hij ook VOLKOMENLIJK kan zalig 
maken degenen, die DOOR HEM tot God gaan, OMDAT HIJ ALTIJD LEEFT OM VOOR HEN TE BIDDEN” (Hebr. 
7:25). 
Bidden is het voornaamste en het heiligste werk dat  er bestaat en toch is het HET meest veronachtzaams te 
op aarde!!  BIDDEN IS EEN BEDIENING IN HET KONINKRIJK GODS EN CHRISTENEN MOETEN ER OP TOE-
ZIEN, DAT ZIJ DAARIN TE ALLEN TIJDE STAAN, WILLEN ZIJ GOD (KUNNEN) NEMEN OP ZIJN WOORD. 
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“...laat AL uw begeerten IN ALLES, DOOR BIDDEN EN SMEKEN, MET DANKZEGGING bekend worden bij God” 
(Filip. 4:6). 
Daar is een zeer voorname zaak, die door vele christenen over het hoofd wordt gezien; namelijk, dat GODS WER-
KEN GEWERKT WORDEN ALS  WIJ BIDDEN EN TERWIJL  WIJ BIDDEN... Bidden leert ons om MET Hem te 
werken in plaats van VOOR Hem. Wij zijn immers ZONEN EN DOCHTERS en géén slaven!! 
Werken op zichzelf is ook “dodend”; maar werken MET Hem is een vreugde. Als wij in Zijn Koninkrijk DIENEN, zo 
WORDEN wijzelf GEDIEND. Duidelijk? “Want HET IS GOD, Die in u werkt, beide HET WILLEN EN HET WER-
KEN, naar ZIJN WELBEHAGEN” (Filip. 2:13). 
Het is zó, dat de “overwonnenen” (en dat zijn wij) overwinnen en de discipelen van Christus leiden anderen. Wan-
neer wij MET God werken  (en dat doen wij in gebed) zullen wij ook de werken Gods zien . Met God is gebed 
NIET alles; maar ALLES is er door gebed. DAAROM laat ons BIDDEN . 

V.  Gebed is strijden. 
Zodra wij bidden worden wij betrokken in de onophoudelijke strijd met satan en zijn horden! Het is daarom, dat vele 
christenen niet willen en veelal ook niet durven bidden. Maar zij vergeten, dat de strijd reeds is gestreden en dat de 
overwinning reeds is bevochten door Jezus Christus op Golgotha!! “...en zo WAT GIJ ZULT BINDEN OP DE AAR-
DE, ZAL IN DE HEMELEN GEBONDEN ZIJN;...” (Matth. 16:19b). 
CHRISTELIJK WERK ALLEEN ZAL ONS UITEINDELIJK TOCH DOEN BEZWIJKEN VOOR DEZE VIJAND. Wij 
kunnen hem alleen overwinnen en verslaan door voortdurend gebed!!! “...dat MEN ALTIJD BIDDEN MOET, en 
NIET VERTRAGEN” (Luk. 18: 1). Het is ook alleen in het gebedsleven, dat wij zullen ondervinden, dat wij in waar-
heid te strijden hebben tegen de “overheden”, tegen de “machten”, tegen de “geweldhebbers van de duisternis van 
deze wereld”, en tegen de “geestelijke boosheden in de lucht” (zie Ef. 6:12). 
BIDDEN MAAKT ONS STRIJDERS VOOR CHRISTUS. Wanneer wij Efeze 6 goed bestuderen, zullen wij ontdek-
ken, dat de ganse wapenrusting gemaakt is voor het gebedsleven; want dit laatste is het waarachtige strijdperk. 
WIJ MOETEN NIET ZOEKEN “DE STRIJD MET WOORDEN” (met andere woorden: niet “bekvechten”) zoals de 
meerderheid van christenen doen; maar DE STRIJD EN DE WORSTELING VAN HET GEBED. Het eerste is abso-
luut verkeerd, evenals het “neervellen van persoonlijkheden” NIET uit God is; maar het laatste is GEBOD. Amen.  
De Here Jezus had en kende Zijn 120 “kloppers en bidders”. Wáár? OPGESLOTEN IN DE OPPERKAMER te Je-
ruzalem. Halleluja! Dáár leerde Hij hen hun “kloppen” te voleindigen in “gebed”. Als christenen zó doen, zal het niet 
nodig zijn voor Christus om “aan te kloppen op de deur van Zijn Gemeente”. Zie Lukas 11:9, Efeze 6:12-13 en 18. 
In die Opperkamer maakte Jezus Zijn discipelen “soldaten”, dat wil zeggen: “strijders van het kruis”. Hij trainde hen 
dáár voor de oorlogvoering die hen wachtte en Hij heeft hen daarna “gemobiliseerd”. DOOR HET HELE BOEK 
VAN DE HANDELINGEN  HEEN MARCHEREN ZIJ OP HUN KNIEËN!! 
Zódoende hebben zij niet alleen kunnen getuigen in geest en in waarheid, doch werden kostbare zielen gewonnen 
– verlost van de slavernij van de duivel en de banden van traditie en sleur!!! 
BIDDEN IS CONSTANT STRIJDEN. Met getuigen alleen wordt de “buit” gewonnen; maar niet de strijd... DAAROM 
laat ons BIDDEN.  

VI.  Gebed is Gods wil doen. 
De vraag is actueel: “Verandert bidden werkelijk Gods wil?” Het antwoord is in waarheid: “NEEN!” Hoe zit dat nu??  
Welaan, in feite komt alles hierop neer: Het is alleen door gebed en in antwoord op het gebe d, dat de wil van 
God op aarde wordt gedaan op gelijke wijze  zoals dat geschiedt in de hemelen  (zie Luk. 11:2). 
Wanneer wij in gebed gaan voor enige zaak, dienen wij van tevóren DOOR ZIJN WOORD op de hoogte te zijn van 
GODS WIL. Dit voorkomt het bidden zoals zo vele christenen doen: “Here, indien het Uw wil is...”. Hebben wij 
Gods Woord onderzocht en kennen wij Zijn wil, dan kunnen wij bidden, dat Zijn wil (zoals geopenbaard in en door 
Zijn Woord) worde gedaan. U ziet het!? Ten aanzien van dit punt moeten wij voortdurend waakzaam blijven!! 
DE REDE ZEGT, dat gebed Gods wil verandert; DE SCHRIFTEN OPENBAREN, dat gebed Gods wil vervult (reali-
seert) zoals die geopenbaard wordt in Gods Woord. Wat God beloofd heeft te zullen doen “als antwoord op gebed” 
zal Hij nooit doen los van gebed; dat wil zeggen “buiten het gebed om”... En het is onze christelijke verantwoorde-
lijkheid de Schriften te onderzoeken en uit te vinden welke die belofte is!!! “Indien gij in Mij blijft, en Mijn Woorden in 
u blijven, ZO WAT GIJ WILT, ZULT GIJ BEGEREN, en HET ZAL U GESCHIEDEN” (Joh. 15:7). 
Daar is een ONomstotelijke waarheid; namelijk: WANNEER GOD IETS WIL WERKEN (IETS TOT STAND WIL 
DOEN KOMEN), BEGINT HIJ ALTIJD EERST ZIJN VOLK TE BEWEGEN TOT GEBED. Alleen als wij bidden, zul-
len wij ontvangen wat God kan doen. “ROEP TOT MIJ, en IK ZAL U BEKEND MAKEN GROTE EN VASTE DIN-
GEN, die gij niet weet” (Jer. 33:3). Het is nog steeds zó, dat God in en door de Bijbel Zijn wil openbaart; maar dat 
Hij die wil tot volvoering brengt doordat wij bidden... DAAROM laat ons BIDDEN.  

VII.  Gebed is de school waar God ons Zijn Woord onderwijst (leert verstaan). 
Een groot prediker heeft eens het volgende gezegd: “De beloften van God zijn de matrijzen8 waarin wij onze gebe-
den uitstorten”. De grote evangelist Dwight L. Moody zei: “Claim de belofte (houdt vast aan een bepaalde belofte 
van God) en God zal u daarin niet teleurstellen”. 
Wij zien dus duidelijk, dat het ANTWOORD KOMT LANGS DE WEG VAN DE BELOFTE GODS EN DEZE VER-
VULT. Amen. Gods beloften geven “vorm” aan ons bidden en tegelijkertijd maken zij “de omvang” uit van ons ge-

                                                 
8 Matrijs = Een holle vorm, waarin drukletters, munten, stempels enz. worden gegoten of geslagen. (noot – AK) 
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bed!  
De vragen zijn er en de antwoorden erop moeten wijzelf geven: 

1. Hoe ver zijn wij met Christus gevorderd? 
2. Hoe staat het met onze geestelijke groei en ontw ikkeling? 
3. Hoe wassen (d.i. groeien) wij in Zijn genade en…  zijn wij – geestelijk gezien – nog kinderen of ree ds 

gekomen tot vollere wasdom? 
 

ONS GEBEDSLEVEN ZAL DIT BEWIJZEN!! 
Want WAARACHTIG DISCIPELSCHAP LIGT VERBORGEN IN DE SCHOOL VAN HET GEBED!! “Deze ALLEN 
WAREN EENDRACHTELIJK VOLHARDENDE IN HET BIDDEN EN IN SMEKEN...” (Hand. 1:14). 
Bidden is voor iedere christen leven. Daarvandaan, dat er gesproken wordt van “het gebeds-LEVEN van de  
christen” . 
Dit laatste is de maatstaf van onze geestelijke groei, van onze kracht. Onze “geestelijke stature”9 wordt geopen-
baard door de manier waarop wij bidden en door de aard van de antwoorden welke wij ontvangen. Denkt u hier-
over maar eens diep na... 
Een andere manier om onze vooruitgang te (leren) kennen is door de aard van onze moeilijkheden en beproevin-
gen, die wij moeten meemaken en verduren. Het is onze persoonlijke ervaring , dat iedere “failure” (Engels voor 
mislukking ) komt door de één of andere “tekortkoming” in ons bidden! 
IN DEZE “SCHOOL” ONDERWIJST DE HERE JEZUS ONS, DOOR ZIJN GEEST, “HOE TE BIDDEN EN TE GE-
LOVEN”... EN DAT VOOR HET LEVEN!! 
In déze LEERSCHOOL komt de één eerder en méér vooruit dan de ander, terwijl sommigen NOOIT opklimmen; 
eerder achterblijven en afzakken... Deze blijven “baby’s in het geloof” – blijven “vleselijk”!!! Het christelijk geloofsle-
ven leert, dat (wanneer wij falen bij deze of gene zo nodige “test”) wij... straks OPNIEUW worden “geëxamineerd”. 
Daarom moeten wij LEREN BIDDEN, willen wij GROEIEN IN CHRISTUS. Zie Filippenzen 4:6. 
Al zou de christen heenvlieden tot het uiterste der aarde, DE GEEST VAN CHRISTUS, DE GEEST VAN GEBED 
EN GENADE zal ieder waarachtig kind van God achtervolgen, want HET IS GODS WIL, dat ALLEN ZULLEN LE-
REN BIDDEN. 
De discipelen ontdekten, dat Jezus’ grote geheim van Zijn kracht lag IN GEBED. Zij ontdekten eveneens, dat het 
Zijn geopenbaarde wil was, dat Hij “dit geheim” hen zou toevertrouwen, opdat zij het zouden BEWAREN EN 
KOESTEREN. Hij wilde hen DIT GEHEIM LEREN DOOR Zijn beloften, door Zijn leringen, door Zijn gelijkenissen; 
en boven alles, door Zijn eigen machtig voorbeeld. Halleluja! 
Toen het moment was aangebroken, dat het des Vaders wil was, dat de Here Jezus terug zou keren naar de he-
melen, was Hij zo ver, dat Hij GEREED EN BEREID was om dat te doen, omdat Hij Zijn discipelen “getraind” had 
in “de school van gebed en geloof”, zó, dat zij ten volle zouden vertrouwen in Zijn feilloos Woord, dat Hij hen had 
overgegeven. Amen. 
Daar in de opperkamer deden zij als het ware “examen” (bidden en vasten, loven en prijzen en danken) en zij 
“slaagden”, kregen “het Brevet” en werden “verzegeld met het Zegel Gods”; de Heilige Geest . Hem zij de glorie!! 
Dàt was toch nog maar “het begin”, maar “een goed begin is nog altijd het halve werk”!!! 
Voorwaarts gingen zij “op hun knieën”... ALLES WERD GEDAAN DOOR GEBED IN JEZUS’ NAAM. “...AL WAT 
GIJ ZULT BIDDEN IN MIJN NAAM , DAT ZAL IK U GEVEN” (Joh. 16:23b). “En AL WAT GIJ DOET met woorden of 
werken, DOET HET ALLES IN DE NAAM VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS” (Kol. 3:17). ALSDAN IS HIJ ALLES 
IN AL EN KRIJGT HIJ ALLEEN DE HEERLIJKHEID EN DE DANK, DE LOF EN DE EER VAN ALLES. “... DOET 
HET AL TER ERE VAN GOD” (1 Kor. 10:31b). 
Als het ons ernstig verlangen is om méér van Christ us in ons te doen zien, moeten wij de Schriften voo rt-
durend onderzoeken, om te leren HOE Christus was  (en is). 
 

DAAROM laat ons BIDDEN  
*************************** 

 
 

Nawoord van de schrijver en samensteller 
 

Ik heb altijd verlangd dit boek te schrijven. Toch heeft het lang geduurd eer ik er toe kwam. Ik zag er 
telkens weer tegen op, want het leek mij niet gemakkelijk waardevolle dingen te zeggen of te schrij-
ven over dit tere doch boeiende onderwerp. 
De inhoud wil niet anders zijn dan heenwijzingen naar de eenvoudige dingen die nu eenmaal het ge-
bedsleven van de christen beheersen – tot zegen van hen die dreigen te verslappen in hun gebedsle-
ven. 

CJH Theys 

 

                                                 
9 Stature = Letterlijk: Gestalte, grootte, formaat. Zie bijvoorbeeld Ef. 4:13 “Totdat wij komen tot… de mate van de grootte  (d.i. 
de stature) van de volheid van Christus”. (noot – AK) 
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