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Lieve meneer God, wie doet Uw werk als U op vakantie bent? 
Beste God, hoe wist U eigenlijk dat U God was? 
Lieve God, bent U echt onzichtbaar of is dat een soort truc? 
Lieve meneer God, is het waar dat mijn vader niet in de hemel komt als hij vloekt onder het voetbal kijken? 
 
Vandaag begint onze derde week op de bergtop. We gaan het hebben over bidden om de dingen die we 
nodig hebben. Voor onszelf en voor anderen. 
Het Onze Vader begint én eindigt met een lofprijs: ‘Uw naam worde geheiligd’ en ‘Want van U is het 
Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid’. Daartussen zit een boodschappenlijstje van dingen die we nodig 
hebben, ons dagelijks brood, vergeving van zonden en verlossing van het kwaad. In het Onze Vader gaf 
Jezus ons ook het voorbeeld hoe we moeten bidden, hoe we kunnen vragen. 
 
1.  Vragen mag 
Gebed is ‘gewoon’ iets vragen aan God. Het Latijnse woord voor bidden is precari, wat smeken betekent. 
Gebed is vragen om iets. Vaak denken we: Niet te veel lijstjes in je gebed, niet teveel ‘Mag ik, wilt U,  
kunt U.’  Maar alles heeft zijn plek: God aanbidden, Hem loven én Hem iets vragen. We mogen met God in 
gesprek gaan en Hem van alles vragen, grote dingen, kleine dingen.  
 
Waarom moeten we God eigenlijk ergens om vragen? 
Als God zo betrokken is bij ons leven, dan weet Hij weet toch allang wat we nodig hebben? 
Lees: Marcus 10:46–51.  Bartimeüs was een blinde man, die zat te bedelen bij de poort van Jericho.  
‘Toen hij hoorde dat Jezus voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden 
met mij!’ Jezus bleef staan en vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?  Dit lijkt een overbodige vraag. 
Waarom toch deze vraag?’ 
 

• God is een God van relatie. Als we alleen praten over dingen die we wensen en het komt vanzelf 
uit, dan raken we nooit een gesprek met God.  Jezus genas Bartimeüs niet éven in het voorbijgaan, 
maar Hij begon een gesprek met hem en Bartimeüs volgde Hem. Ook toen de bloedvloeiende 
vrouw de kleding van Jezus aanraakte en ze genezen werd, zocht Jezus contact en begon Jezus een 
gesprek met haar! (Marc. 5:30-34). God wil dat we dat we Hem ontmoeten, met Hem praten en 
dat we Hem volgen. Daarom wil Hij dat we onze wensen met Hem delen. 

 
• Ook geeft vragen een bepaalde kwetsbaarheid. Je moet toegeven dat je iets nodig hebt. Dit vraagt 

om vertrouwen in de degene aan wie je iets vraagt. Je opent je hart in de verwachting dat Hij naar 
je luistert en dat jij mag ontvangen. 

 
• Vragen is doelgericht. God heeft ons een eigen wil gegeven, daar heeft Hij respect voor. Hij wil 

graag dat we er bewust voor kiezen om bij Hem te komen. Natuurlijk kan God ingrijpen in je leven, 
maar meestal werkt Hij als je Hem uitnodigt in je leven. Dan zal Hij zal antwoorden. 

 
2.  Bidden in geloof  
Het blijft soms moeilijk om te geloven dat een gebed wordt verhoord. Je zou hiervoor véél geloof moeten 
hebben. Maar geloven kun je niet forceren, soms gaat een wonder ook ons verstand te boven. 
Tegen Bartimeüs zei Jezus: Uw geloof heeft u gered. Was dit geloof dat hij ziende zou worden? Nee, 
Bartimeüs geloofde Jezus zèlf. Het gaat om het vertrouwen in Jezus Christus, de meest liefdevolle en 
meest krachtige persoon die je ooit zult ontmoeten. 
Het gaat niet om een groter geloof voor een wonder, maar het gaat om het geloof in een grotere God. 
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Hoe krijgt je dan dat grote geloof en dat vertrouwen in Jezus, hoe worden je gebeden krachtiger?  

• Door Hem beter te leren te kennen, de bijbel te lezen, te bidden, over Hem te horen. Hoe meer je 
van God ziet, hoe meer je Hem gaat vertrouwen en je geloof zal groeien.  

• Door tijd te nemen voor aanbidding, je te focussen op de grootheid van God.  
• Door de gebedsverhoring voor kleine dingen op te schrijven en hiervoor te danken. Daardoor 

groeit je geloof ook voor grotere dingen waarvoor je bidt. 
• Vul je gedachten met Gods woorden uit de bijbel, met zijn beloftes. 
• Ga met mensen om die kunnen vertellen over God, veel kunnen getuigen van Gods goedheid. 

 
3.  Bidden in Jezus naam 
Lees Joh. 14:13 en16:23. Jezus zegt: Wat jullie in Mijn naam vragen, dat zal ik doen. 
Het is een groot voorrecht en een verantwoordelijkheid dat we de naam van Jezus mogen gebruiken. 
Hij heeft daartoe ons gemachtigd. We bidden en handelen in plaats van Jezus, op Zijn wijze, opdat 
daarmee de grootheid van God zichtbaar wordt. Dat is Zijn autoriteit die wij ook hebben.  
 
4.  Voorbede 
Wat we voor ons zelf vragen mogen we ook voor anderen bidden. Voorbede is soms lastig. Maar ook 
daarin is Jezus ons voorbeeld. Hij zelf pleit voor ons, doet voorbede voor ons. (Rom. 8:34) 
Voorbede is het bidden voor anderen, tussen God en de ander in gaan staan. 
Mozes had op de berg een ontmoeting met God terwijl het volk zich neerboog voor een zelfgemaakt 
gouden kalf. God wil in Zijn toorn hierover het volk vernietigen. Maar Mozes roept God op om Zijn besluit 
te herzien. En God luistert. Hij zag af van Zijn toorn. (Exodus 32:7-14) 
 
Wat kan helpen om je voorbede doelgerichter en krachtiger te maken?  

a) Zorg voor goede informatie. Vraag bij voorbede voor iemand waarvoor je kunt bidden. Lees bijv.  
      nieuwsbrieven, weet wat er in je stad aan de hand is, als je hiervoor doelgericht wilt bidden. 

b) Zorg voor inspiratie.  Wat is het plan van God voor deze persoon, voor deze situatie? Zijn er 
specifieke beloftes waarop je je kunt richten in je gebed? Ook bij ziekte kun je vragen: Wat wilt U 
dat ik bid voor deze persoon? 

c) Bidden vanuit een ‘heilige woede’. Soms zie je hoe Gods beloftes voor iemand worden 
tegengewerkt en ondermijnd. Dat kan je boos maken. Je mag bidden vanuit autoriteit. Dan mag je 
aanspraak maken op Zijn beloftes. Je kunt vasten, je mag je woede uiten, volhardend zijn in je 
gebed. 

d) Samen bidden. Een gebed is krachtiger als je met meerdere mensen bidt. Bid doelgericht voor  
dezelfde dingen, herinner aan Gods beloften en zeg aan het eind ook: Amen = zo is het. 

 
God verhoort misschien onze gebeden veel vaker dan wij ons realiseren, Wij vinden zou gauw  zegeningen 
vanzelfsprekend. Laten we hierbij bewust zijn van Zijn goedheid en Hem danken!  
Naast lofprijs is er is in het gebed ruimte om God te vragen te voorzien in wat we nodig hebben.  
We mogen dat vragen vanuit een diep vertrouwen en een diep geloof in onze grote God. 
En we hebben het voorrecht om te bidden in Jezus naam ter verheerlijking van God. 
 
Wat Jezus Christus zegt, dat doet Hij. Hij maakt al Gods beloften waar! En daarop zeggen wij: Amen, tot 
eer van God.  (2 Kor.1: 20, Het Boek).   AMEN  AMEN 
 
 


