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Na 7 weken met mooie preken over het geschenk van God dat we mogen bidden, dat we een vrije 
toegang hebben tot God, is vandaag het onderwerp Onverhoorde Gebeden. Geen gemakkelijk 
onderwerp. Als we bidden in Jezus Naam, dan verwachten we toch een antwoord. Als we bidden voor 
ziekte, dan gaat God toch antwoorden, want ziekte is niet van God.  
Maar waarom gebeurt het dan niet?  
We zoeken naar verklaringen, we denken dat bidden aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, als je wilt 
dat je gebed verhoord wordt: Genoeg geloof, als je dat niet hebt, houdt alles op. Of: Er mogen geen 
verborgen zonden in je leven zijn. Of: Met niemand ruzie hebben, een goede relatie hebben met iedereen. 
Of: Bidden met  de juiste motivatie, niet ‘egoïstisch” bidden voor jezelf. Of:  Bidden zonder twijfel, anders 
lijk je op een golf in de zee, die heen en weer geslingerd wordt (Jac.1:6). Of:  Bidden in Jezus’ Naam, niet als 
formule, je moet goed weten wat de betekenis is. 
Maar dit zijn gedachten die onvrede geven en uiteindelijk geen echte antwoorden zijn. 
 
Wij denken soms dat wij de enigen zijn die bidden. Maar dat is niet zo. Jezus bidt voor ons. God zit op zijn 
troon, Hij heeft alles in zijn hand en  Jezus zit in alle rust aan zijn rechterhand en bidt voor ons.(Rom. 8:34) 
Er is geen paniek in de hemel. 
 
“Zoek niet alleen Mijn Handen, zoek Mijn Aangezicht”   
In je bidden kun je alleen gericht zijn op handen die handelen. Komen die handen in beweging, dan is God 
actief, dan hoort God naar mijn gebeden, Maar als die handen stil blijven? Dan kun je onzeker worden. 
Waarom hoort God niet naar mijn gebed? Ziekte komt toch niet bij God vandaan? Of is ziekte en narigheid 
misschien toch domme pech of toeval? Dit is een verkeerd perspectief! 
Kijk niet alleen naar de handen van God, kijk hoger! Kijk naar het aangezicht van God. 
Je moet je blik als het ware opheffen naar het gezicht van God. Want in die blik van God vinden wij Zijn 
aanwezigheid. (Ps 27:9 NBG)  Als je alleen let op Zijn handen, dan ben je alleen maar bezig met ‘gebeurt er 
wat?’  
Er zijn Gods daden, maar er zijn ook Gods wegen. God wil ook zijn wegen bekend maken, tonen Wie Hij 
is, Zijn hart laten zien. Zo maakte Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn 
grootse daden. (Psalm 103:7) God wilde ook Zijn wegen aan het volk bekend maken, maar de mensen 
bleven hangen op het niveau van Gods daden. 
 
De film “Showlands”  (aanbevolen!) 
C.S. Lewis was een theoretisch verdediger van het Christelijk geloof en het lijden van de mens. De film 
‘Showlands’ vertelt hoe Lewis zijn geliefde vrouw al vier jaar na hun huwelijk moet missen. Ze overlijdt 
aan kanker. Hij ontdekt dat in dat grote verdriet om het verlies van zijn vrouw, er vaak geen antwoorden 
zijn over de oorzaak of de zin van lijden. Het enige dat overblijft is biddend het Vaderhart van God te 
zoeken. “Ik kan niet anders..” Liefde en lijden zijn met elkaar verbonden. Als er veel gemis is, is er ook veel 
liefde geweest. Lijden maakt een mens erg kwetsbaar en liefde maakt een mens ook erg kwetsbaar.  
Lewis probeerde niet (meer) krampachtig om een soort antwoord te geven. Maar hij wilde hoger kijken, 
Hij wilde het liefdevolle gezicht van God zien. 
 
Jezus in Getsemane 
 Joh. 3: 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad..   
In de Hof van Getsemane bad Jezus een gebed dat níet verhoord werd. Hij zei: Abba, Vader, Ik weet wie U 
bent, maar Ik voel grote verlatenheid, grote angst, grote droefheid. Neem deze beker van Mij weg. 
 
Jezus gebruikte de beeldspraak van een beker. (Marcus14: 33-36). Kort daarvoor vierde Jezus het 
avondmaal met zijn discipelen. Toen had Jezus een echte beker in zijn hand. Hij zei: Dit is de beker van het 
Nieuwe Verbond, dit is Mijn bloed, dat vergoten wordt voor vele mensen. (Marc.14:24) Het was 
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de beker van hoop, van leven. Maar nu was het een beker van lijden, een beker van angst, van sterven. 
Jezus bad: Abba, Vader, laat deze beker alsjeblieft aan Mij voorbijgaan. Maar Hij voegde eraan toe:  Maar 
niet Mijn wil maar Uw wil geschiede. Want het gebed ‘Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiedde’ leefde zo 
sterk in Jezus dat Hij toch die woorden sprak.  
Dan komt die nacht van angst die uiteindelijk eindigt in het kruis. Het verraad, de verlatenheid, de 
vijanden Herodes en Pilatus die nu samenspannen. Het volk dat krijst: Kruisig Hem. Het lijkt het wel of God 
en Jezus elkaar kwijt zijn. De zon wil haar licht niet meer geven en dan zijn daar die woorden: Waarom .. 
Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Dat is de roep van Jezus aan het kruis.  
De twee bekers hebben met elkaar te maken. De ene beker voor ons, geeft leven en hoop, de andere 
beker betekende voor Jezus lijden en sterven. Dit moest gebeuren, zodat de dood overwonnen zou 
worden zodat wij weer in Gods aanwezigheid konden komen. Dit moest gebeuren. Waarom? Als gevolg 
van die grote liefde van God voor de wereld, die uitliep op het sterven van zijn eniggeboren Zoon.  
 
Wat mag je in je pijn roepen? 
Ook een mens kan in zijn diepste ellende roepen: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Waarom was U 
er niet op dat moment. Mag je met deze waarom vraag God wel aanspreken? God is niet schuldig. God 
heeft niets verkeerds gedaan, God verlaat geen mensen. Maar Jezus zelf die deze woorden uitriep: Mijn 
God, waarom?  
 
Dit is een moeilijke preek over onverhoorde gebeden. Dit wordt geen dichtgetimmerde preek.  
Maar er zijn wel een paar richtlijnen, richtingsborden, die ons helpen om te gaan met  onverhoorde 
gebeden. 
 
1. Onveiligheid – Hoe kijk jij naar de hemel? 
Mensen kunnen een gevoel van onveiligheid met zich meedragen. Ja, ik ben een christen, ik wil op God 
vertrouwen. Maar ik heb toch altijd iets van: Het zal toch wel goed gaan? Ik krijg toch niet straks ineens 
een heel slecht bericht? Er kunnen zoveel erge dingen gebeuren. Die onveiligheid kan een mens voelen. 
Onze kleinkinderen, Sefanja, 5 jaar en zijn zusje, 3 jaar zaten achterin de auto in hun veilige autostoeltje 
voor hun eigen raampje, tevreden. Sefanja kan de hemel, de lucht echt mooi vinden, zonsondergang, 
donkere luchten. Oma Maija, voorin, zag weer zo’n mooie hemellucht en ze vroeg aan de kindertjes 
achterin: Kunnen jullie vanuit je raampje zien dat de lucht heel erg mooi is? Ja, zuchtte Sefanja heel 
tevreden. Hij zei: Oma, aan mijn kant is de hemel altijd mooi.  
Als je zo kunt leven dat je kunt zeggen: ja de hemel is soms zo, en soms zo, maar aan mijn kant is de hemel 
altijd mooi, dan geeft je dat een bepaald vertrouwen naar God toe. Vertrouwen geeft veiligheid. Het is 
een  geschenk wat ouders kunnen geven aan hun kinderen. God verlangt ernaar ons allemaal dat gevoel 
te geven: Aan jouw kant is de hemel altijd mooi. 
 
Ander verhaal: twee jonge monniken hadden allebei de zorg voor een jong boompje gekregen om het 
verder op te kweken. De jongste monnik was de hele dag bezig met het boompje, beschermde het tegen 
de wind, gaf het water enz. Hij bad voor zijn boompje als het er niet zo goed uitzag. Op een dag ging het 
boompje dood, ondanks alle goed zorgen. Hij had het gevoel: ik heb totaal gefaald.  
Het boompje van de andere monnik stond er nog fantastisch bij. Hij vroeg zich af: Wat weet hij wat ik niet 
weet? Dus hij ging naar hem toe: Wat is je geheim? Waarom doet jouw boompje het zo goed? Zijn 
medemonnik zei: Ik weet echt niet meer van bomen af dan jij. Toen ik voor mijn boompje moest zorgen 
heb ik eenvoudig gebeden: God in de hemel, ik weet niet goed hoe ik voor het boompje moet zorgen, 
maar ik wil U vragen: Wilt U ervoor zorgen dat dit boompje genoeg wortels heeft die sterk genoeg zijn om 
een storm te doorstaan, wilt U ervoor zorgen dat de wortels zich genoeg vertakken zodat het in droge 
tijden nog ergens water vandaan kan halen. En verder heb ik niet speciaal voor mijn boompje gebeden. 
Eigenlijk was die tweede man heel erg relaxed. Hij had zijn boompje toevertrouwd aan God en had 
daardoor ook een tamelijk zorgeloos leven. Die zorgeloosheid is ook jou zo van harte gegund.  
 
2.  Pijn van overhoord gebed 
De tweede richtingaanwijzer is voor de mensen die zeggen: Ik heb  iets meegemaakt op het gebied van 
onverhoorde gebeden. Dat is er zo ingehakt, dat als ik nu over ga praten begin ik weer te huilen. Dit is een 
soort onopgelost probleem in mijn leven. 
Arjen vertelt: Er is iets gebeurd in het leven van Maija en mij, 40 jaar geleden. We woonden met ons 
tweetjes en Maya had een miskraam. En dat is heel erg. Er was verdriet. Maar ik had mezelf niet de 
toestemming gegeven om verdriet te hebben. Ik wilde vooral dapper zijn, gelovig zijn, hoop uitstralen. Er 
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staat in de bijbel dat we ons onder alle omstandigheden moeten verblijden. Maar Maija liet haar tranen 
de vrije loop. Ik dacht: klopt dat nu wel. We spraken erover. Maija zei: Maar ik huil niet tegen God, ik huil 
mét God. Mijn tranen zijn geen aanklacht aan God, mijn tranen zijn een uiting van mijn verdriet. En ik 
weet geen betere, veiliger plaats dan met mijn tranen te komen dan bij het Vaderhart van God.  
Voor mij, Arjen, was dit een moment dat er een soort aardverschuiving in mijn denken plaatsvond. God zit 
niet in een andere kamer zit te wachten tot dat wij onze eigen tranen gedroogd hebben om Hem weer 
verder te kunnen dienen. God is aanwezig ìn de kamer waar je het grootste en diepste verdriet hebt. Híj is 
de Trooster. Hij is degene die de tranen afveegt. Juist dan is er is geen veiliger plaats dan bij Hem.  
En soms heb je een ander nodig, die ook zegt: Tranen mogen, tranen zijn geen bewijs van ongeloof. 
Tranen in Gods koninkrijk mogen er helemaal zijn! 
 
3.   Perspectief willen hebben 
Er zijn mensen die zo graag willen begrijpen waarom gebeden niet verhoord worden. Waarom kom God 
dan niet in actie? Hoe moet ik dat zien, daarmee omgaan? 
Voor hen is het verhaal van Stefanus (Hand. 6 en 7) Stefanus was een diaken in de vroege kerk in Jeruzalem. 
Stefanus hield er ook van tot het volk te spreken om te vertellen wie Jezus was en dat niet de tempel, 
maar dat Jezus het centrum was van zijn geloof. Daardoor kreeg hij machtige vijanden. Joodse rechters 
begonnen een rechtszaak tegen hem en bevonden hem schuldig. En hij werd gestenigd, gedood.  
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die om voor hem gebeden hebben, die wisten wat voor 
gevaren Stefanus liep, dat hij gedood zou kunnen worden. Bescherm hem, Heer. Maar deze gebeden 
werden niet verhoord. Het leek alsof de handen van God niet in actie kwamen. Maar als je het verhaal 
leest, dan zijn er een aantal details die heel belangrijk zijn. 
Na de veroordeling zagen ze het gezicht van Stefanus leek op dat van een Engel. En toen Stefanus aan het 
spreken was en de mensen woedend werden, keek Stefanus omhoog en zei: Ik zie de hemel geopend! Ik 
zie Gods heerlijkheid en ik zie Jezus daar staan ter rechterhand Gods. Gods handen kwamen niet in 
beweging, niet in letterlijke zin. Stefanus werd gestenigd, hij werd gedood. Maar kwam God in beweging? 
Ja zeker! De hemel ging open en Jezus stond op, hij zat niet meer, Hij wilde zien wat er met zijn vriend 
gebeurde. Stefanus zag dat. En Gods handen waren er wel. Zijn eeuwige armen droegen Stefanus naar de 
hemel. 
 
Als je alleen let op de handen van God, dan heb je het verkeerde perspectief. Als je let op Zijn gezicht, 
daar vind je daar Zijn aanwezigheid. Dat is wat mensenlevens verandert.  
De hemel is altijd mooi en God zorgt voor ons. 
 


