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Na onze tocht de berg op, weg van het lawaai en in de stilte luisterend naar God, hebben we nu de top 
bereikt! We staan op de top en kijken meteen maar wat verder: we kijken op naar de hemel.  
 
Onderwerp voor de preek van deze morgen is: Ons gebed in hemelse handen.   
Zie ook de Reisgids blz. 68 en het boek ‘Bidden’ van Theo v.d. Heuvel – hoofdstuk 8, 9, 10.  
Ook als je pas vanmorgen instapt: Weet dat je welkom bent.  
Sommigen hebben veel, andere hebben weinig aan de reisgids. Dat is niet zo belangrijk, het is een middel. 
Maar één ding: Haak niet af! Het doel van deze reis is dat we als persoon onze weg vinden naar het hart 
van de Vader. Daar ligt onze bestemming. Ontdek hoe het voor jou een levensstijl kan worden om die weg 
elke dag te bewandelen. 
 
Het thema Ons gebed in hemelse handen is verdeeld in zes blokjes:  
 
1. Inleiding:  zie hierboven. 
 
2. Hoe bid jij? Hoe bad Jezus?  
Je kunt op vele manieren bidden, bijvoorbeeld: 

• Het schietgebedje. Je hebt haast, je moet weg, je zoekt je autosleutels. Maar waar zijn ze? Heer, 
help! Een soort poging op goed geluk terwijl je gestrest verder zoekt. 
 

• Het lijkt op het sturen van een brief aan een postbusnummer. Je neemt de tijd om onder woorden 
te brengen wat je tegen de Heer wil zeggen en toch kun je het idee hebben: Komen mijn woorden 
wel aan? Wordt mijn bericht eigenlijk wel gelezen? 
  

• Het telefoongesprek. Je hebt verbinding, je hebt contact. Toch kan het soms lijken dat God heel 
ver weg is. 
 

• Het gesprek op de bank, gewoon bij je thuis. Samen zitten, contact maken, vertellen wat je 
bezighoudt. Zo heeft God bidden bedoeld. 

 
Gebed is Gods geschenk aan ons om met Hem te spreken, om verbinding te maken tussen mijn hart en 
het Vaderhart van God. Gebed is een plek van ontmoeting, waar we Gods liefde en vrede ervaren. 
 
Jezus leert ons hoe we kunnen bidden. Als voorbeeld drie momenten: 

• Bij de broodvermenigvuldiging: Jezus vermenigvuldigde het brood en gaf het aan 5000 mensen. 
Mattheus schrijft: Jezus keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak 
de broden. (Matt.14:19) Mogelijk hief Hij zijn handen daarbij op. Jezus keek omhoog, maakte 
contact met Zijn Vader. 

 
• Bij de opwekking van Lazarus: Ze haalden de steen weg. Daarop keek Jezus omhoog en zei: 

‘Vader’. (Joh. 11: 41) 
 

• Bij het gebed voor zijn gevangenneming: Johannes zag het en getuigde: Jezus sloeg zijn ogen op 
naar de hemel en zei: ‘Vader’. (Joh.17:1) Dit was geen brief die in de ruimte verdwijnt, geen 
telefoongesprek met een Vader ver weg. Zijn vader was echt Zijn Vader. De hemel was bekend 
terrein voor Hem. 
 

 Op de vraag van de discipelen: Heer leer ons bidden, zei Jezus: Als je gaat bidden, bidt dan aldus: 
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3. Onze Vader 
Neem de tijd voor God. Bedenk voordat je gaat bidden eerst eens: Wie is de Vader voor mij?  Hij is 
genadig, liefdevol, trouw, rechtvaardig, mijn schuilplaats. vul dit zelf maar aan.   
Misschien denk je soms dat je in je bidden de aandacht van God moet trekken. Maar God is je Vader, Hij 
kijkt allang jouw kant op. Hij kent je. God verlangt ernaar om een relatie met jou te hebben.  
God stelt geen hoge eisen aan mijn manier van bidden, kort of lang, het hoeft niet verheven of diepzinnig 
te zijn. God zegt: Wat fijn dat je de tijd hebt genomen om met me te praten.  
En denk nooit: Op dit moment ben ik het niet waard om tot God te bidden. Dit is zo’n leugen! God is je 
Vader en Hij houdt van je, Hij houdt ook van stoute kinderen. Je mag bidden, altijd. 
Denk ook eens na over de grootheid van je Vader. Lees Genesis 1. Kijk eens naar de sterrenhemel met zijn 
miljarden sterren en zie Zijn geweldige scheppingskracht, Zijn creativiteit. Kijk naar onze prachtige aarde 
in dat immense heelal. Dan kun je je verblijden over Zijn grootheid, Hem hierin aanbidden.  
 
4. in de hemel 
De hemel is heel anders dan de aarde. Als Johannes in het boek Openbaring iets beschrijft over de hemel, 
dan heeft hij daar geen woorden voor. Wat hij ziet is zo wonderlijk. Johannes raakt  in vervoering en kan 
niet op zijn benen blijven staan. (Openb.1: 1,17). 
Openbaring 4 laat iets van de hemel zien: Johannes ziet een troon en Iemand met een schitterend uiterlijk 
op die troon - later ziet hij dat het God is. Achter de troon is er een regenboog, een teken van de trouw 
van God en vóór die troon is er een zee áls van glas, spiegelglad als een teken van vrede. Midden voor de 
troon staan vier wezens met zes vleugels die vol ogen zitten. Ook ziet Johannes vierentwintig andere 
tronen met daarop vierentwintig oudsten met een gouden krans op hun hoofd en in witte kleren, als 
teken dat hun zonden vergeven zijn, rein door het bloed van Jezus. En er zijn overal engelen.  
Johannes hoort ook veel. De vier wezens herhalen het dag en nacht:  
 
Heilig heilig, heilig is de Heer God almachtig, Die was, Die is en Die komt. (Op.4: 8). 
De oudsten gaan meedoen en knielen neer voor Hem die op de troon zit, leggen hun kransen voor de 
troon en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid: 11‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, 
want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ (Op.4:5)   
In een oude prentenbijbel doet de tekenaar een poging om dit schouwspel weer te geven. 
 
5. Ons gebed in de hemel 
Johannes ziet ook Jezus, het Lam dat voor de troon staat. (Openb. 5: 8). 
De vier wezens en de vierentwintig oudsten werpen zich voor het Lam neer. Ieder van hen heeft een lier 
en een gouden schaal vol wierook, dat zijn de gebeden van de heiligen, de kinderen van God. Onze 
gebeden worden opgevangen in gouden schalen. Ze verdwijnen niet, maar worden gevoegd bij de 
gebeden van de generaties voor ons. Ons gebed legt gewicht in de schaal. Ons gebed doet ertoe.  
Later ziet Johannes een bijzondere engel. Aangenomen wordt dat dit Jezus is. Onze gebeden gaan naar de 
hemel, worden opgevangen in die gouden schaal bij al die andere gebeden. En Jezus voegt daar wierook 
aan toe, brengt het op het altaar (Op.8:3). Hij vermengt onze gebeden als het ware met het offer dat Hij 
gebracht heeft aan het kruis. Het stijgt op als een lieflijke reuk naar God de Vader.  
David bad in psalm 141: 2: Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een 
avondoffer. Jezus doet dat, Hij maakt onze gebeden tot een reukwerk. 
 
6. Onze toegang tot de hemel   
Het klinkt allemaal prachtig, dat wij meebidden in de hemel. Maar mag ik daar wel komen? Is het niet 
arrogant om te denken: Ik ga meedoen? Nee. God geeft ons die vrijmoedigheid en moedigt ons aan: 
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig 
hebben barmhartigheid en genade vinden. (Hebr. 4:16)  
Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. (Hebr.10:19) 
Wij mogen zonder aarzeling of verlegenheid staan voor de troon van God, niet op grond van eigen 
verdienste. Het is op grond van het bloed van Jezus. Onze zonden zijn vergeven. Wij hebben vrij toegang 
tot onze Vader in de hemel. 
Het thema van deze morgen was: Onze gebeden zijn in hemelse handen. En die titel die klopt! 
 
  

 


