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Bidden naar Zijn Wil 
 
Johannes 15 
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven(als wij in Hem blijven, en Hij in ons, 
wordt er verondersteld dat Zijn Woord ook in ons (ver)blijft), zo wat gij wilt, zult gij begeren 
(=vragen), en het zal u geschieden. 
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn. 
 
Bidden naar Zijn Wil. We leren God kennen door de Bijbel, Zijn Woord. En dat helpt ons 
bidden naar Zijn Wil. In Johannes vijftien, hierboven, staat het bekende gedeelte over de 
Wijnstok en de ranken, en de Landman, die God de Vader is. De Ware wijnstok is de Heere 
Jezus Christus. De ranken zijn de gelovigen die zouden ‘vrucht dragen’. De achterliggende 
gedachte is dat de Heere ons wil reinigen van dingen die het vruchtdragen in de weg staan. 
Niet iedereen draagt vrucht. Ook staat er, dat het belangrijk is om in Hem, en Zijn Woord te 
blijven.  
 
Als je Hem liefhebt, bewaar je Zijn Woorden 
 
Johannes 14 
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.(mijn geboden= heel de Schrift; alles 
wat de Heere (aan)geboden heeft, heel Zijn Woord. Níet verwarren met de 10 geboden!) 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
-- 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord 
bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning 
bij hem maken. 
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is 
het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
 
Praktisch liefhebben in de Bijbel, is dienen.  Als wij ranken zijn, zouden wij de Wijnstok 
dienen. Als wij Zijn ranken zijn, zouden wij leven in afhankelijkheid van Hem. Als wij leven in 
afhankelijkheid van Hem, zouden wij Zijn Woord niet kwijtraken. Dan zouden Zijn Woorden 
ín ons blijven. ‘Als je Mij liefhebt, bewaar je Mijn Woord’. Bewaren in de zin van ‘in acht 
nemen’, oftewel ‘behouden’. Als we van Hem houden, zouden we leven vanuit Zijn Woord. 
 
Liefde voor Zijn Woord 
 
‘Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet’. De liefde voor de Heere Jezus 
Christus komt  dus vooral tot uiting in de liefde voor het Woord van God. En dat blijkt 
behoorlijk tegen te vallen onder de Christenen. Zonder oordeel, want ik ben zélf pas Bijbel 
gaan lezen toen ik veertig jaar was. Terwijl ik me in de tijd ervoor wél een Christen noemde. 
Een veel gehoord excuus om Zijn Woord niet te gaan lezen of bestuderen is; ‘dat is veel te 
moeilijk voor mij’, of ‘ik heb daar geen tijd voor’. Maar wanneer er geen belangstelling is 
voor het Woord, kan er geen Vruchtgedragen worden. En dat is een keuze. 
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Je zult in Zijn Liefde blijven, als je Zijn Woorden bewaart 
 
Johannes 15 
9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. 
10 Indien gij Mijn geboden (=Woorden) bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs 
Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 
 
Hoe blijven wij dus in de praktijk in de Liefde van de Heere? ’Indien gij mij liefhebt, bewaart 
Mijn Geboden, oftewel Mijn Woord’. Dit staat dus in zowel Johannes veertien, als in 
Johannes vijftien, maar ook in Johannes zestien en zelfs in Johannes zeventien. De Heilige 
Geest helpt iedereen die nieuwsgierig is naar Zijn Woord. Degenen die Zijn Waarheid 
zoeken, zullen deze altijd vinden. ‘Te moeilijk’, is dan ook geen excuus. 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
 
1 Timotheüs 2 
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der Waarheid komen. 
 
Jakobus 1 
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
 
Vruchtbare Werken en dode werken 
 
Vruchtbare Werken zijn werken ter Ere van God. ‘Vruchtbare Werken’ worden in de Bijbel 
ook ‘ Goede Werken’ of ‘Werken des geloofs’ genoemd.  Vruchtbare werken zijn geen 
werken die God verwacht van de mens; het zijn geen verplichte werken. Goede werken zijn 
werken die voortkomen uit geloof. Het zijn vruchtbare werken. Werken die voortkomen uit 
de gelovige omdat zijn hart gevuld is met het Woord van God. Het zijn Werken die de Geest 
in en door de gelovige mag bewerken. Naar de mate waarin de Geest Zijn Werk mag doen, 
naar die mate ontvangt men straks Loon.  Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf 
(oude mens), de oude Schepping, of ten behoeve van de Wet. Deze werken leveren niets op, 
oftewel, dragen geen Vrucht. 
 
Titus 3 
8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, 
die aan God geloven, zorg dragen ervoor zorgen, om goede werken voor te staan te 
bevorderen; de gelovige zou de Geest Zijn Werk laten doen deze dingen zijn het, die goed en 
nuttig zijn den mensen. 
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2 Thessalonicensen 1 
11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en 
vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht. 
12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, 
naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus. 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
 
Geloof zonder Vruchtbare Werken is dood 
 
Jakobus 2 
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder 
de werken dood. 
 
Jakobus schrijft over deze Vruchtbare Werken van het geloof. Hij zegt dat als er geen goede 
Werken voortkomen uit het geloof, het geloof dood is. Oftewel; dan is het hart van de 
gelovige niet gevuld met Zijn Woord. Dan laat de gelovige de Geest niet in en door zich 
werken. Dus tegenover Goede Werken staan dode werken. Alleen de nieuwe mens in 
Christus kan Vruchtbare Werken voortbrengen, door in de Wijnstok te blijven. Het is 
belangrijk om in God te blijven, dus verbonden met Hem. 
 
Dienstknechten  
 
Wij zijn dus dienaren van het Nieuwe Verbond der Genade. Alle gelovigen zijn 
dienstknechten oftewel doulos; slaven. De Heere heeft ons duur gekocht. De Heere geeft 
Zijn dienstknechten wat te doen. Hij geeft Zijn dienstknechten verantwoordelijkheden in dit 
aardse leven. Achteraf komt daar de afrekening van, bij de Rechterstoel van Christus oftewel 
bij de Opname van de Gemeente. Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en door 
ons hebben laten doen, naar die mate zullen wij straks Loon oftewel Erfenis ontvangen, Dus 
naar de mate van Vruchtbare Werken komt er een beoordeling. Geen ver-oordeling, 
 
Geen interesse in het Woord 
 
Als je geen belangstelling hebt voor het Woord, de Bijbel, dan ben je niet in gemeenschap 
met Christus, en kun je dus geen Vruchtdragen. Je bent dan kind in geloof. Zonder het 
Woord van God, heb je een mager geloofsleven. Het geloof zal groeien door in de Bijbel te 
lezen en te bestuderen. Het is noodzakelijk om de Wil van God te leren kennen. Het is 
noodzakelijk om jouw positie ten opzichte van Hem te kennen. In het Hogepriesterlijk gebed 
in Johannes zeventien komt de Heere er nog een keer op terug. Daarin staat dat een Bijbels 
kenmerk van een gelovige is, dat hij het Woord van God bewaart in zijn hart. En uit dat 
geloof probeert te leven. 
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Johannes 17 
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij 
waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve (de gelovigen uit de wereld worden door de Vader aan de 
Zoon gegeven) gegeven; en zij hebben Uw Woord bewaard. 
 
Het zal u geschieden 
 
Johannes 15 
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren 
(=vragen), en het zal u geschieden. 
 
‘Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven’, is een wederzijdse verbintenis. Deze 
verbintenis is wederkerig, dus van beide kanten. Dat houdt in dat wij een verlangen zouden 
hebben om in de Heere te blijven. Dat drukt zich uit in het feit dat de Liefde in ons blijft, en 
werkt. Dat houdt in dat Zijn Woord in ons blijft, en werkt. Dat wij leven vanuit geloof in Zijn 
Woord. En dan staat daar achter; ‘zo wat gij wilt, zult gij begeren (=vragen), en het zal u 
geschieden’. Dit heeft met bidden, en gebedsverhoring te maken. 
 
Leerling en volgeling van Christus 
 
Johannes 15 
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn. 
 
Het woord ‘discipel’ wordt in de Evangeliën en in Handelingen gebruikt. Daarna kom je het 
niet meer tegen. In de Brieven van Paulus wordt meer, ‘broeders’, of ‘gelovigen’ gebruikt. 
Het woord discipel heeft, vanuit de Statenvertaling, de strekking van ‘iemand die een 
leerling, of volgeling is’. Wij zouden dus onderwijs krijgen van de Heere Jezus Christus, en wij 
zouden Hem daarin navolgen. Want een discipel betekent een leerling, en een volgeling. 
 
Andere kenmerken van een discipel 
 
Johannes 8 
30 Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, 
zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; 
 
Wat is dus het kenmerk van een waarachtige discipel? Dat hij in Zijn Woord blijft. De Joden 
vonden de tekenen en de woorden van de Heere wel prachtig, dat zagen zij wil zitten. In die 
zin wilden zij Hem wel volgen. Wellicht was Hij Degene Die beloofd was. Maar zich 
persoonlijk aan Hem toevertrouwen was een stap te ver. Maar daaruit blijkt of je Hem 
daadwerkelijk gelooft en vertrouwt, daaruit blijkt of je in Zijn Woord blijft. Dus ook hier in 
Johannes acht staat nóg een keer dat je een volgeling bent als Zijn Woord in je blijft. 
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Nog meer kenmerken 
 
Johannes 13 
34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij 
elkander liefhebt. 
35 Hieraan zullen zij allen bekennen (weten), dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt 
onder elkander. 
 
Deze verzen zijn hetzelfde als waar we mee begonnen in Johannes vijftien; ‘in Mijn Liefde 
blijven’. Wat is dus een kenmerk van een oprecht discipel? Dat hij liefde heeft voor zijn 
medegelovigen, en dat hij trouw is aan het Woord. Doordat de Liefde van God in je woont, 
kun je je medegelovigen liefhebben. Dat is alleen mogelijk met de nieuwe mens in Christus, 
en is vanzelfsprekend ‘een leerproces’.  
 
Het zal geschieden wat gij zult begeren? 
 
Johannes 15 
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren 
(=vragen), en het zal u geschieden. 
 
Je mag hier dus zeker niet het tweede gedeelte van het vers uitlichten, en dat verheffen tot 
Waarheid! Want het eerste gedeelte laat zien dat er wél voorwaarden aanzitten. Soms 
wordt er dan ook nog achter aangeplakt; ’Bidt en u zal gegeven worden’. Maar let erop dat 
deze zinnen in een bepaald verband gebruikt worden. Je kunt deze zinnen niet zomaar 
loshalen. Het héle verband is; ‘ Vruchtdragen, in de Heere blijven, in de Liefde blijven, en dat 
de Woorden van de Heere in ons blijven. En als dát allemaal het geval is, dán staat er; ‘zo 
wat gij wilt, zult gij begeren (=vragen), en het zal u geschieden’. 
 
Gebedsverhoring 
 
Johannes 14 
12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook 
doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. 
13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon 
verheerlijkt worde. 
14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, (De verlangens die wij bij de Heere brengen, 
zouden verlangens zijn die voortkomen uit Zijn Woord. ‘In Zijn Naam’ betekent 
‘overeenkomstig’ Zijn Wil) Ik zal het doen. 
15 Indien gij Mij liefhebt,(Als je de Heere liefhebt, dan leef je in gemeenschap met de Heere. 
Dan leef je in verbondenheid met Hem, en je onderwerpt jezelf aan Hem) zo bewaart Mijn 
geboden ( = alles wat Hij ons aangeboden heeft. Als je Hem liefhebt,  luister dan naar Zijn 
Onderwijzingen oftewel Zijn Woord) 
 
In deze verzen wordt op twee dingen de nadruk gelegd. In de eerste plaats dat er 
gebedsverhoring is ‘opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde’. En op de tweede plaats 
staat er dat er gebeden zou worden ‘in de Naam van de Heere Jezus’.  
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Wat zijn de voorwaarden? 
 
Waar gaat gebedsverhoring om? Nou, om Verheerlijking van Christus, of van de Vader. 
Terwijl de meeste Christenen bidden ten behoeve van henzelf. Bidden ‘in de Naam van de 
Heere Jezus’, is geen toverspreuk. Door eerst een gebed te doen dat gaat over je eigen 
behoeften, en er daarna achter te zeggen; ‘om Jezus wil’, of ‘in de Naam van Jezus’. Zo werkt 
dat niet. Ook niet als deze zinnen met veel volume worden uitgesproken. Dit is niet de 
manier waarop God zou antwoorden.  
 
Middelaar 
 
‘In de naam van Jezus’. De Heere Jezus heeft dan de functie van Middelaar; je bidt via Hem 
tot God. Door Hém hebben wij immers toegang tot de Vader. Niemand komt tot de Vader 
dan door Christus. ‘In mijn Naam’ betekent dat je bidt ‘in de Naam van Jezus Christus’. Het is 
dus geen magische formule.  
 
Het willen en het werken 
 
Johannes 14 
12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook 
doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader 
 
Filippensen 2 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
-- 
12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt (=onderwerping 
aan de Schrift, met de Heere Jezus als voorbeeld van gehoorzaamheid aan het Woord van de 
Vader), niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt 
uws zelfs zaligheid met vreze en beven: 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
Wat zegt de Filippensenbrief over de gelovigen, en het werken van God? Wie werkt het 
willen en werken in de gelovige uit? Dat is God Zelf! En wel naar Zijn welbehagen. Ook daar 
ligt de nadruk weer op de Eer van God. En ook Paulus zegt in een vers daarvoor ‘dat wij 
gehoorzaam zouden zijn aan wat het Woord zegt’. Hij geeft de gehoorzaamheid van de 
Heere Jezus als voorbeeld. Eigenlijk weer hetzelfde als ‘Indien Mijn Woorden in u blijven, zo 
wat gij wilt, zult gij begeren (=vragen), en het zal u geschieden’… 
 
Zijn Woord zou in ons blijven als wij iets begeren 
 
Johannes 15 
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren 
(=vragen), en het zal u geschieden. 
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…Hierbij ligt eigenlijk voor de hand dat waar je om vraagt, in overeenstemming moet zijn 
met het Woord van God. Want anders kun je ‘zo Mijn Woorden in u blijven’ niet verklaren! 
Zijn Woord zou in ons blijven als wij iets begeren. Je zou dus bidden overeenkomstig met de 
Wil van de Heere, en dus overeenkomstig met het Woord van de Heere. God is namelijk niet 
als Sinterklaas, bij wie je je verlanglijstje inlevert. ‘Dit en dit en dit heb ik nog allemaal nodig‘. 
De Heere luistert niet naar hoogmoedigen, maar alleen naar degenen die nederig van hart 
zijn. De nederige zal bidden; ‘alleen indien het naar Uw Wil is’. Wat was het gebed van de 
Heere Jezus? ‘Vader indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan. Maar 
niet Mijn Wil geschiedde, maar Uw Wil geschiedde’. De Heere wist eigenlijk Zélf ook het 
antwoord al. 
 
Verbonden met de Heere 
 
Wij kunnen God niet manipuleren. Wij kunnen alleen leven uit de Genade van God. In 
afhankelijkheid en afwachting van Zijn Genade, levend vanuit het Woord van God. ‘Indien gij 
in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven’, geeft een diepe relatie met de Heere aan. En als je 
dán wat vraagt aan de Heere, is dat automatisch in overeenstemming met dat wat het 
Woord van God zegt. En dát wat je dan vraagt, zal geschieden. Bidden in de Naam van de 
Heere, betekent verbonden met de Heere.  
 
Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam  
 
Johannes 16 
16 Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien (vanwege de kruisiging en dood van de Heere 
Jezus); en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien (veertig dagen lang, na de 
Opstanding), want Ik ga heen tot den Vader.(tot aan de zichtbare Hemelvaart) 
-- 
22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich 
verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.(want toen de Heere was 
opgestaan, vertoonde Hij Zich aan de discipelen, en daardoor was er blijdschap) 
23 En in dien dag (vanaf de zichtbare Hemelvaart is de Heere niet meer lichamelijk aanwezig) 
zult gij Mij niets vragen (omdat Hij niet meer lichamelijk aanwezig is). Voorwaar, voorwaar Ik 
zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam (je bidt tot God de Vader in ‘Christus 
Naam’, omdat Christus met God verbonden is), dat zal Hij u geven.(Indien gij in Mij blijft, en 
Mijn Woorden in U blijven en het gebed in overeenstemming is met de Wil van de Heere)) 
24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam (nee, omdat de Heere Jezus nog bij de 
discipelen aanwezig was, en zij het dus rechtstreeks aan Hem konden vragen); bidt, en gij 
zult ontvangen, opdat uw blijdschap (is Vrucht van de Geest) vervuld zij. (waar bid je dan 
om? Zie verder Lukas 11)  
 
Lukas 11  
(deze drie zinnetjes hebben dezelfde strekking) 
9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden(wát zal gegeven worden?; zoekt, en gij zult 
vinden (wat zoek je dan?); klopt, en u zal opengedaan worden.(waartoe klop je bij de Heer 
aan?) 
11 En wat vader onder u, dien de zoon om brood (=leven) bidt, zal hem een steen(=dood) 
geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis (=leven) een slang (=dood) geven? 
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12 Of zo hij ook om een ei (=leven) zou bidden, zal hij hem een schorpioen (=dood)geven? 
13 Indien dan gij, die boos zijt (=de natuurlijke mens), weet uw kinderen goede gaven te 
geven (aan je kind geef je altijd het goede), hoeveel te meer zal de hemelse Vader den 
Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden? 
 
Vrijmoedigheid 
 
1 Johannes 5 
12 Die den Zoon heeft (degene die gelooft in de opgestane Christus als Zoon van God), die 
heeft het leven (=het eeuwige leven); die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven 
niet. 
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij 
weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. 
14 En dit is de vrijmoedigheid (zonder schroom of angst), die wij tot Hem hebben (door de 
Geest die wij hebben ontvangen bij geloof), dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons 
verhoort. 
15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de 
beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 
 
Hier wordt ‘vrijmoedigheid’ in verband gebracht met bidden. Wij mogen zonder schroom of 
angst rechtstreek tot de Heere Jezus Christus bidden. Hij is de Troon der Genade. Hij is als 
Hogepriester de Middelaar tussen God en de mensen. Hij verzoent ons met God. Alles wat 
wij vragen, of elke zegening die wij krijgen, of al gekregen hebben, loopt via Christus. Wij 
naderen niet rechtstreeks tot God de Vader, maar dat loopt via Zijn Zoon.  
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade (=de Heere Jezus 
Christus), opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te 
worden ter bekwamer tijd. 
 
Iemand gelovig bidden 
 
1 Timotheüs 2 
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden (eeuwig leven verkrijgen), en tot kennis der 
waarheid komen. 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig 
over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
 
God wil dat alle mensen tot bekering komen. Hij wil dat alle mensen door geloof eeuwig 
leven zouden hebben. Dus bidden tot God dat je kind, of wie dan ook, tot geloof zou komen, 
is zeker naar Gods Wil. Maar waarom gebeurt het dan toch vaak niet? Nou, het is wel een 
gebed naar Gods Wil, maar íeder mens moet die keuze persoonlijk maken. Diegene moet 
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God zélf in zijn leven willen. God gaat niet buiten de vrije wil van de mensen om. Anders zou 
Hij met één knip van Zijn vingers alle mensen gelovig maken. Als je dit weet, mag je met 
liefde door blijven bidden, maar het lijkt mij dat de Heere het na drie keer bidden ook wel 
weet. Het is niet zo dat ‘als we maar vaak genoeg bidden, dan zal het wel gebeuren’.  
 
De zonde van ongeloof 
 
1 Johannes 5 
16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden 
en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een 
zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. 
17 Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood. 
 
1 Johannes 5 
16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden 
en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. (Een 
broeder is een gelovige. Een gelovige wordt de zonden niet aangerekend. Wij hebben 
immers een Hogepriester om ons te verzoenen met God )  
Er is een (één) zonde tot den dood (Eén zonde tot de dood is ongeloof. Een ongelovige is 
dood voor God. In de Bijbel betekent dood ‘geen communicatie met God’. Net zoals de hele 
oude Schepping dood is voor God);  
voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. (Wij zouden niet bidden voor ongelovigen 
die de Heere bewust afwijzen. Mensen die niks met God te maken willen hebben, daar hoef 
je dus niet voor te bidden. Dat helpt namelijk niet want de ongelovige zal zélf die keuze 
moeten maken. Het enige wat wij daarvoor kunnen doen, is diegene met het Woord in 
contact brengen. God verleent geen Genade aan ongelovigen. God communiceert niet met 
de oude mens. Alleen met de nieuwe mens; de wedergeborene oftewel de gelovige oftewel 
het nieuwe schepsel in Christus. Degenen die de Heere hebben aangenomen in hun leven) 
17 Alle ongerechtigheid  ongeloof is zonde; en er is zonde niet tot den dood. (De Hogepriester 
verzoent onze zonde bij God. Daardoor kunnen wij, via Christus, blijven communiceren met 
God en kunnen wij Hem, ondanks onze oude mens, tóch dienstbaar zijn) 
 
Romeinen 14 
23b En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 
Chronische pijn 
 
Ik heb een bindweefselaandoening en heb chronische pijn. Ik heb natuurlijk zélf al diverse 
keren gebeden om genezing. Maar als dat niet gebeurt, dan gebeurt het na het volgende 
gebed ook niet. En ik weiger te gaan drammen bij de Heere. Lijden en ziekte horen nou 
eenmaal bij deze oude Schepping, de Heere heeft niet voor niets een nieuwe Schepping 
gemaakt! Ik bemoedig mijzelf met Zijn Woord; ‘er is geen enkel lijden zinloos’ en ‘ik word 
nooit boven mijn kracht beproefd, dus kan ik het aan’. Ik bid niet meer om minder pijn of 
genezing. Als een ander voor mij wil bidden, ga ik daar niet tegenin, omdat ik weet dat 
diegene het lief bedoeld. Maar zelf weet ik dat dat gebed dus niet gaat helpen.  
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2 Korinthe 12 
7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij 
gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met 
vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 
8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid 
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in 
mij wone. 
 
1 Korinthe 10 
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet 
zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook 
de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 
 
Christus bidt voor ons 
 
Bidden is niet altijd een gebed naar Zijn Wil. Maar bidden mag altijd. Bidden lucht ons hart. 
Bidden en ‘in gesprek met de Heere zijn’, kan bemoedigen. Maar bidden is niet noodzakelijk. 
Hij weet immers al wat wij gaan vragen voordat we het uitgesproken hebben. En wij weten 
niet wat wij bidden zouden, omdat alleen Hij weet wat goed voor ons is. Christus bidt voor 
ons bij de Vader. We kunnen op Hem vertrouwen. 
 
Psalm 139 
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. 
3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. 
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. 
5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 
 
Romeinen 8 
26 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. 
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen (=gelovigen)bidt. 
-- 
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die 
rechtvaardig maakt. 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
Kwalijk bidden  
 
Als we zouden bidden naar Zijn Wil, wordt er wel verondersteld dat je Zijn Wil ook kent! We 
kunnen geen lijstjes afwerken. Dat staat ook in de Jakobusbrief. Daar wordt geschreven over 
gelovigen die op een verkeerde manier bidden. Hun gebed wordt dan ook niet verhoord. Het 
wordt ‘kwalijk bidden’ genoemd. Als wij leren te wandelen naar Gods Wil, en uit Zijn Genade 
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leven, dan leren wij ook bidden. Dan leren wij bidden voor zaken uit het Heilsplan van God, 
dan leren wij bidden naar Zijn Wil.  
 
Jakobus 4 
1 Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw 
wellusten, die in uw leden strijd voeren? (is de oude mens aan het werk? Is er onderlinge 
strijd?) 
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. 
3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten 
doorbrengen zoudt.(‘Heere dít heb ik nodig’, maar God is geen Sinterklaas) 
 
Verkeerd bidden 
 
Verkeerd bidden is bidden met de verkeerde instelling. Als men zich niet onderwerpt aan de 
Heere. Bidden zonder onderwerping aan Hem is niet mogelijk. God wordt vaak misbruikt in 
gebed. Bijvoorbeeld als het gebed alleen over de vrager gaat. Als we in het dagelijks leven 
iemand om hulp vragen, dan gaan we ervan uit dat diegene geschikt is om die hulp ook 
daadwerkelijk te bieden…’ik kan het zelf niet, wie helpt mij’? De vrager zou dit altijd in alle 
onderwerping en nederigheid vragen want anders is het een bevel! Dus degene die men iets 
vraagt, zou men in ere houden. Zonder arrogantie. Anders wordt het niks, en komt er geen 
hulp. Dit is bij bidden net zo. Daarom gaat bidden samen met een nederige houding. Vanuit 
een dienende functie. (zie ook de studie ‘Wonderen en tekenen’) 
 
Genezing 
 
Er zijn behoorlijk wat ‘Christelijke’ bewegingen die propageren dat er gebeden moet worden 
voor genezing. Zij halen daarbij graag Jakobus vijf voor aan. ‘je moet de oudsten erbij halen, 
en die zullen voor jou bidden, en zullen je zalven met olie, en dan ben je genezen, en je 
zonden zijn vergeven’. Maar hoe zit het dan met het Heilsplan van God? Waarom gebeurt 
het dan niet? (op wat twijfelachtige genezingen na) Sommigen krijgen dan nog een dreun na; 
‘ja, je geloof is niet groot genoeg, anders was je wel genezen’. Maar alleen God proeft daarin 
het hart.  
 
Jakobus 5 
14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij 
over hem bidden, hem zalvende met olie (het letterlijk zalven hoort niet thuis in de tijd van 
de Gemeente) in den Naam des Heeren. 
15 En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij 
zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. 
16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig 
gebed des rechtvaardigen vermag veel. 
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Vrijheid 
 
Genezing is voor mij, wat bidden betreft, een hot-item. Ik heb de pijnlijke chronische 
bindweefselaandoening hEDS. Toen ik nog kind in geloof was, en nauwelijks kennis had van 
Zijn Woord, heb ik me laten verleiden om een onBijbels traject af te leggen dat uiteindelijk in 
zeven stappen genezing zou brengen. Na de stappen zou het bevrijdingsgebed mij verlossen 
van mijn pijn. Ik volgde ‘de zeven stappen op weg naar vrijheid‘ van de charlatan ‘Wilkin van 
der Kamp’. Met de Bijbelkennis van nu, is dit traject makkelijk te weerleggen. Het is 
geïnspireerd door de duivel; een zogenaamd Bijbelse boodschap verpakt in grote leugens. 
Alleen de Heere Jezus Christus kan ons in de Vrijheid zetten. En daar is alleen maar geloof 
voor nodig. (zie ook de studie ‘Bevrijdingsdag).  
 
Genezings-gebedsdiensten 
 
Organisatoren van gebedsgenezingen hebben de Bijbel niet goed begrepen. Zij denken dat 
zij de gave van genezing hebben ontvangen. Maar aan het einde van Handelingen was er op 
aarde nog maar weinig over van alle grote wonder-manifestaties. Het bleek steeds meer dat 
er in deze Bedeling geen sprake meer zou zijn van het geopenbaard Koninkrijk van Christus 
op aarde. Het Joodse Volk bleef in ongeloof. Wonderen hielden op, vreemde tongen en talen 
verstomden. Ook Paulus, die de gave van genezing bezat, gebruikte deze niet meer.  
 
Een zaak tussen de gelovige en God 
 
Maar Ouweneel, van der Kamp, en consorten denken de Heere te kunnen dwingen tot 
publiekelijke wonder-demonstraties. Zij degraderen de Bijbelse wonderen en tekenen 
hiermee tot een soort kunstje van God. Een hokus-pokus show waar vooral de satan dol op 
is. Dit wil niet zeggen dat er geen wonderen meer plaatsvinden, natúúrlijk gebeuren er 
wonderen, maar deze zijn niet voor het grote publiek bestemd. Deze wonderen zijn een zaak 
tussen God en de individuele gelovige, en zijn meer uitzondering dan regel. Deze wonderen 
zijn allemaal tot Eer van de Heere en niet van de persoon in kwestie. Een eenvoudig gebed 
om genezing, van de gelovige tot God, is genoeg, dit hoeft niet massaal. Je mag alle dingen 
bij de Heere brengen, maar alleen gebeden naar Zijn Wil worden verhoord. 
 
Kennis van Zijn Heilsplan 
 
Bidden naar Zijn Wil houdt dus in dat je kennis zou hebben van Zijn Wil, maar ook van Zijn 
Heilsplan. God werkt, door de tijden heen, niet altijd op dezelfde manier. Ja, Hijzelf blijft wél 
altijd Dezelfde! Maar Hij handelt niet altijd op dezelfde manier. In onze dagen heeft het te 
maken met de roeping van de Gemeente. Dat God de gelovigen uit deze wereld trekt, en ze 
plaatst in Zijn Huis, de Gemeente. Wij zijn een Hemels Volk. Dit gebeurt allemaal in het 
verborgene, en niet zoals toen de Heere Jezus op aarde was, en straks ook weer op aarde zal 
terugkomen. Je bidt vanzelf ánders als je weet hoe dit allemaal in elkaar zit. 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (=niet-joden) heeft bezocht, om uit hen 
een volk aan te nemen door Zijn Naam (= de Gemeente, Zijn Lichaam) 
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Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Efeze 2 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.(geestelijk 
Huis van God= de Gemeente) 
 
1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
 
Kennis van Zijn Wil 
 
Kolossensen 1 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn Wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende, en wassende(wassen=groeien) in de kennis van God; 
 
Paulus roept ons niet voor niets op om tot Kennis van de Heere te komen, en in alle goede 
werken Vrucht te dragen. Nu zijn we weer terug bij het begin, Johannes vijftien! 
Vruchtdragen.  
 
Heiligmaking 
 
1 Thessalonicensen 4 
3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij (=ontrouw 
aan God); 
4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat (aarden vat= lichaam) te bezitten in heiligmaking en eer; 
 
Eén van de aspecten van Zijn Wil is de heiligmaking. ‘Heiligen’ is apart zetten, en bekwaam 
maken voor de dienst aan de Heere Jezus Christus. Een gelovige leeft niet automatisch uit 
zijn geloof. Het is dagelijks, een bewuste keuze maken om uit het geloof te leven, en alle 
consequenties te aanvaarden die daaraan verbonden zijn. Wij zouden ons dienstbaar 
opstellen ten opzichte van de Heere. Wij zouden leven ter Ere van God. Hoe kunnen wij hem 
anders dingen vragen? Dat is wat Jakobus bedoeld; als je alleen maar je wellusten, je oude 
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mens, bevredigt, hoef je niet aan te kloppen bij God. Je hoeft geen lijstjes bij Hem in te 
leveren om die oude mens in de watten te leggen.  
 
Jakobus 5 
5 Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als 
in een dag der slachting. 
6 Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood den Rechtvaardige; en Hij wederstaat u niet. 
 
Door God in ons hart gelegd 
 
1 Johannes 5 
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij 
ons verhoort. 
15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de 
beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. (Dit kan slaan op wat wij gebeden 
hebben, dus iets wat wij gevraagd hebben; dat is dan een gebed naar Zijn Wil, en Hij geeft 
gebedsverhoring, maar het kan ook zijn dat Hij ons het gebed geeft in ons hart) 
 
Wat als je bidt om de Heere te leren kennen? Is dat een gebed naar Zijn Wil? Wordt dat 
gebed verhoord? Ja, want je bent bereid de Heere te leren kennen vanuit Zijn Woord. 
Groeien in geloof, dat wil de Heere graag! Of de Heere een gebed verhoort, hangt af of het 
de Wil van God is, en of de mens aan de Wil van God wil beantwoorden. Wij zouden 
openstaan voor Zijn Leiding. Zijn Geest leidt ons immers in alle Waarheid. Als wij iets bidden 
naar Zijn Wil, wordt dat gebed door God in ons hart gelegd! God bewerkt immers het willen 
en het werken. Bovendien kan niemand zeggen , ‘Jezus den Heere te zijn, dan door de 
Heilige Geest’. Wat een fantastisch systeem hè! 
 
Leven uit het Woord van God 
 
1 Johannes 3 
22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden (=Zijn Woord, 
hetgeen Hij ons heeft (aan)geboden. Zijn onderwijzing bewaren, en doen, hetgeen behagelijk 
is voor Hem.(=blijft in Mij, en Mijn Woorden in u) 
 
Zijn Woord bewaren, is hetzelfde als ‘Zijn Geboden bewaren’. Doen wat welbehagelijk is 
voor God, is hetzelfde als ‘leven uit het Woord van God’. Als wij zijn Woord bewaren, en 
leven tot Eer van God, bidden wij automatisch naar Zijn Wil. Dan wil je graag dat wat je bidt, 
tot Eer van God zou zijn. Dan bidt je naar Zijn Woord. De verhoring van het gebed is ook 
hierboven uit de eerste Brief van Johannes, verbonden met het bewaren van Gods Woord, 
en Godzaliglijk willen leven. Als wij ons leven aanbieden aan de Heere, als wij willen leven 
naar Zijn Wil, dan zal Hij hiervoor zorgen. Hij zal in en door ons werken, naar de 
mogelijkheden die wij persoonlijk in huis hebben. Hij zal ons verantwoordelijkheden geven. 
Hij zal ons vormen en kneden, zodat wij meer Vrucht zouden kunnen dragen. 
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1 Thessalonicensen 4 
1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons 
ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig 
wordt. (wij zouden groeien in geloof, en steeds meer leven ter Ere van God. 
‘Godwelbehagelijk leven’, dan bid je naar het Woord van God) 
 
Er is weinig interesse in Zijn Woord, en dus in Zijn Wil 
 
Waarom zijn er zo weinig Christenen geïnteresseerd in de Bijbel? Waarom zijn er zo weinig 
mensen die Bijbelstudie doen? Het is toch immers naar Zijn Wil dat zoveel mogelijk mensen 
de Heere leren kennen, en begrijpen? Waarom is dit groepje maar zo klein? Waarom willen 
ze niet komen? De Heere wil niks liever dan dat wij kennis hebben van Hem, en Zijn Plannen 
met de wereld. Hij wil niks liever dan dat wij met Hem ons leven leiden. Hij wil niks liever dan 
dat wij groeien in geloof. Maar waarom gebeurt er dan niets als we bidden om meer 
geloofsverdieping bij onze medegelovigen? Omdat deze medegelovigen daar zélf voor 
moeten kiezen. De Heere heeft ons geen robots gemaakt, Hij wil dat wij Hem uit vrije wil 
volgen. 
 
Een uurtje per week is genoeg 
 
Veel Christenen trekken zich op aan de voorganger. Mensen vinden een uurtje per week 
naar de kerk gaan meestal voldoende. Een preek van de pastor moet vooral niet te lang 
duren. En weinigen willen er het fijne van weten. Vertel mij wat, ik ging tot mijn vijftigste 
naar de Roomse kerk. Gelukkig kreeg ik tien jaar eerder interesse in de Bijbel. Ik wilde de 
Waarheid weten. Ik kwam erachter dat niet alles Waarheid was, wat de voorganger ons 
vertelde. Wat een geloofsverdieping en groei gebeurt er wanneer je op zoek gaat naar de 
Waarheid. En wat een enorme vreugde, en bemoediging brengt het Woord, als je het op de 
juiste manier leert lezen. En geen angst en zorgen meer over wat er in de wereld gebeurt. 
Een aanrader voor iedereen. Maar het is een teken van deze tijd dat men lauw is. 
 
1 Petrus 1 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
 
De meeste Christenen zijn lauw 
 
Openbaring 3 
14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen (=het volk maakt de dienst 
uit): Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: 
15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 
16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet 
niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 
 
Deze Gemeente staat overdrachtelijk model voor de periode van ongeveer 1940 tot heden. 
Dit is de laatste van de zeven Brieven uit Openbaring twee en drie. Het is een heel negatieve 
brief, en daardoor niet erg populair. De Heere heeft behoorlijk wat kritiek. Deze periode, die 
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tot op heden voortduurt, wordt gekenmerkt door onverschilligheid. Men vindt alles best. 
Alles is goed. Men is niet enthousiast, maar ook niet afwijzend, niet vijandig. Wij noemen dat 
‘tolerant’, maar in feite kan het ze niet schelen, het maakt ze niks uit. Geen interesse voor 
het Woord van God. Er zijn vele Christenen die zeggen dat ‘er wel een God bestaat’. 
Maar het gaat er niet om of Hij wél of niet bestaat; zelfs de duivel weet dat God bestaat. Het 
gaat erom wat Hij gesproken heeft! 
 

Ze willen geen moeite doen 
 
Maar men wil geen gemeenschap met het Woord, geen gemeenschap met de Heere Jezus 
Christus. Er is totale desinteresse. Niet koud of warm, maar lauw. De Bijbel wordt vandaag de 
dag zo verdraaid dat ‘de mens er iets aan moet hebben’, ‘men moet zich er prettig bij 
voelen’, bij wat men leest. De Heere staat niet centraal, maar de mens! De Bijbel is heel vaak 
herschreven, en heel veel keren ‘vertaald’. Dat is respectloos naar de Schrijver toe. Dat 
zouden we eens moeten proberen bij andere schrijvers van literatuur, dan komt men voor 
de rechter! De Bijbel is commercieel geworden. Een musical. Er is er nu zelfs een Bijbel in 
‘roman-stijl’; prettig leesbaar. Maar men zou moeite doen om de Bijbel te onderzoeken, en 
te begrijpen. Men zou moeite doen om Hem, en Zijn Wil, daadwerkelijk te leren kennen… 
 
Psalm 27 
4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens 
mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en 
te onderzoeken in Zijn tempel. 
 
Johannes 5 
37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn 
stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.  
38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden 
heeft.  
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen.  
 
1 korinthe 2 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben. 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods.  
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;  
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Echte liefde 
 
Lukas 8 
8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal 
Hij ook geloof vinden op de aarde? 
 
Over Zijn terugkeer zegt de Heere Jezus niet voor niets ; ‘zal ik dan nog geloof vinden?’ Dat 
veronderstelt al dat, voorafgaand aan Zijn Wederkomst, het geloof in Zijn Woord steeds 
sporadischer zal worden. Ook onder gelovigen neemt interesse in Zijn Woord steeds meer 
af. Er zijn allerlei excuses voor. Er zijn momenteel in Nederland minder gelovigen, dan niet-
gelovigen. Maar de Heere zegt; ‘als je Mij liefhebt, heb je Mijn Woord lief’. Daaruit blijkt 
échte Liefde voor de Heere. Maar goed, laten we ons maar verheugen dat wij in alle rust met 
het Woord van God bezig kunnen zijn, en ons daarin kunnen verdiepen.  
 
Hij is Machtig méér te doen dan wij bidden 
 
Efeze 3 
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot 
alle eeuwigheid. Amen. 
 
God is dus Machtig, om méér te doen dan wij bidden of denken. Wij weten in bepaalde 
situaties soms helemaal niet wat wij zouden bidden. In Romeinen acht staat dat ook; ‘dat wij 
niet weten hoe wij moeten bidden’. Maar wie bidt er dan voor ons? De Geest doet dat! En 
komt er tóch een gebed, dan is dat door de inwerking van het Woord, oftewel Zijn Geest in 
ons. In bepaalde omstandigheden geeft Híj ons een gebed in ons hart. Hij is Machtig dat te 
doen. Maar doet Hij het ook altijd? Nee, want het gebed zou zijn naar Zijn Wil. Daarom 
zeggen we na gebed dan ook; ‘maar Uw Wil geschiede’. 
 
Wij kunnen niks eisen 
 
Wij kunnen niks claimen of eisen van God. Ook niet als we het in het oneindige blijven 
herhalen. Zoals ikzelf behoorlijk vaak de hele rozenkrans heb gebeden. (nee, niet trots op!) 
Wij zitten niet in de positie van ‘eiser’. Wij zitten in een afhankelijke positie ten opzichte van 
de Heere. Híj gaf ons het leven. Híj is onze God en Vader. Híj weet wat het beste is voor ons. 
Als wij iets bidden naar Zijn Wil, en Híj vindt het goed, dan zal Hij ons verhoren. In 
overeenstemming met Zijn Woord en Zijn Wil.  
 
Eindconclusie 
 
Filippensen 4 
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten (=uw vragen, uw verlangens) in alles, 
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
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7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in 
Christus Jezus. 
 
Je mag alles bij de Heere neerleggen, echt álles. Maar er staat niet dat alles wat je bij de 
Heere neerlegt ook verhoord zal worden. Maar er staat wél; dat de Vrede van God uw 
harten en gedachten zal bewaren. Je blijft in de Vrede van God, je blijft bewaard in Hem. Wij 
hoeven nooit in paniek te raken. We hebben bekend gemaakt wat onze verlangens zijn in de 
situatie, ‘wilt U ermee doen wat U het beste vindt voor ons’. In het volste vertrouwen dat Hij 
het beste wil voor Zijn kinderen Dát is bidden naar Zijn Wil. In afhankelijkheid van Hem en 
Zijn Woord. Bidden is dus een houding van afhankelijkheid en onderwerping, waar het gaat 
om de Eer van de Heere. Het draait om Hem, en niet om ons. 
 
Gebed 
 
Hemelse Vader wij danken U dat wij Uw Woord mogen openen. Het is het Woord van 
Waarheid. U spreekt tot ons in Uw Woord. U heeft Zich geopenbaard in de Heere Jezus 
Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het leven. Hij heeft ons Zijn Geest gegeven. Zijn 
Geest is dan ook de Geest van Waarheid, en Hij wil ons dan ook leiden in al de Waarheid. Wij 
danken U dat U ons inzicht heeft gegeven in wat er staat in de Bijbel over ‘gebed’. Wij 
hebben geleerd dat wij een afhankelijk houding zouden hebben in ons gebedsleven. Wij 
zouden in ons gebed gericht zijn op U. Wij zouden bidden naar Gods Wil. Wij weten nu dat 
het niet gaat om onze eigen verlangens en wensen. Het gaat om U en Uw Plan met de 
wereld, en met ieder van ons persoonlijk. Het gaat om Uw Eer. Wij vragen U om daar steeds 
meer inzicht in te krijgen. Dat wij het voorbeeld van de Heere Jezus zouden volgen; dat Uw 
Wil geschiede. Wij begrijpen U niet altijd. Maar wij weten Heere, dat U alleen maar het beste 
voor heeft met ons leven. Daar zouden wij op leren vertrouwen. Omdat dit in Uw Woord 
staat. U zorgt voor ons als een Vader voor Zijn kinderen. U heeft beloofd dat U altijd met ons 
bent, en dat wij onlosmakelijk met U zijn verbonden. U geeft wat U vindt dat wij nodig 
hebben. Zodat wij in staat zijn om U te dienen. Wij zijn er voor Uw Eer en Heerlijkheid. En 
niet andersom. Wij bevelen ons bij U aan; wilt U ons leven, en ons lichaam, gebruiken ter 
Verheerlijking van U. Wilt U ons leren onderscheiden wat belangrijk is, ‘dat wij wandelen 
waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn’. Dat wij daarin overvloedig mogen 
worden. Wij weten dat U Uw goede Werk dat U in ons bent begonnen, wil voleindigen op de 
dag van Christus. Wij kunnen altijd bij U terecht, in alle situaties, alle vragen kunnen we bij U 
neerleggen. U zult ons nooit vergeten. U zorgt voor ons, U bent nabij, U zult ons nooit 
verlaten. Dat geeft ons rust en troost. En wat wij ook bidden, of vragen Heere, wij blijven in 
de Vrede en Rust en in Gemeenschap met U. Amen. 
 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
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Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft (toen de Geest in 
jou kwam wonen, bij geloof oftewel wedergeboorte), dat voleindigen zal tot op den dag van 
Jezus Christus;(=opname van de Gemeente,= de Rechterstoel van Christus) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


