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Psalm 143:1-8 

 
1Een psalm van David. 

 

HEER, hoor mijn gebed, 

luister naar mijn smeken, 

antwoord mij, U bent trouw en rechtvaardig. 
2Daag uw dienaar niet voor het gerecht, 

voor U is geen sterveling onschuldig. 

 
3De vijand heeft mij vervolgd, 

mijn leven vertrapt in het stof, 

ik moet wonen in duisternis 

als de doden van eeuwen her, 
4ik ben ten einde raad, 

geschokt tot diep in mijn hart. 

 
5Ik denk terug aan vroeger dagen, 

mijmer over uw daden 

en beschouw het werk van uw handen, 
6ik strek mijn handen naar U uit, 

dorstig als droge aarde. sela 

 
7HEER, geef mij antwoord, haast U, 

mijn kracht is uitgeput. 

Houd U niet voor mij verborgen, 

ik word als wie afgedaald is in het graf. 

 
8Laat mij in de morgen uw liefde horen, 

in U stel ik mijn vertrouwen, 

wijs mij de weg die ik gaan moet, 

mijn ziel verlangt naar U. 
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Lukas 11:1-4 + 9-13 
 

1Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, 

zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook 

Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer 

jullie bidden, zeg dan: 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden 

en laat uw koninkrijk komen. 
3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4Vergeef ons onze zonden, 

want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving.”’ 
 

9Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult 

vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10Want wie vraagt 

ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in 

plaats van een vis een slang geven? 12Of een schorpioen, als het om een 

ei vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede 

gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de 

heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’  

 

 

Filippenzen 4:4-7  

 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 

verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is 

nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en 

dank Hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand 

te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
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Wat mag je van je gebed verwachten?  

Als de vraag gesteld wordt: ‘Wat verwacht je van je gebed?’ dan krijg je 

verschillende antwoorden. Om een paar voorbeelden te noemen: ‘dat ik 

alles kwijt kan aan God’ of: ‘Eigenlijk niks; het helpt toch niet’ of: 

‘Geborgenheid; even bij God op schoot zitten’. 

Als we het over het gebed hebben, roept dat veel op. Het gebed 

kan als iets heel intiems ervaren worden: ‘even bij God op schoot, even 

bijpraten, even je hart luchten’, terwijl een ander er niets meer van 

verwacht, steeds minder bidt en na verloop van tijd er maar helemaal 

mee ophoudt. Daarom is het goed elkaar eens die vraag te stellen: ‘Wat 

verwacht jíj van het gebed?’ 

Wat mag je eigenlijk verwachten van het gebed? Veel! Veel mag 

je van het gebed verwachten. Dat zegt tenminste de Bijbel in Jacobus 

5(:16): ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn 

uitwerking niet.’ Het gebed van een gelovige is machtig, machtig mooi 

ook. Dat vindt God tenminste. Anders zou het niet in de Bijbel staan. 

Biddende mensen vindt Hij machtig mooi. 

Maar wat bedoelt de Bijbel er mee dat het gebed krachtig is? En 

ook: hoe moeten we de woorden van Jezus over het bidden uit Lukas 

11(:9) verstaan: ‘Vraag en er zal je gegeven worden.’ Dat roept toch ook 

van alles op? Wat bedoelt Jezus daar mee? Want ik heb al zo vaak iets 

gevraagd, maar het niet gekregen. 

 

Genezing op gebed? 

Worden mensen genezen door gebed? Jazeker! Ik weet van mensen die 

ziek waren, waarvoor intens gebeden is en die zijn genezen. Ik weet er 

ook zelf van uit de praktijk. Mensen met wie ik gebeden heb en die 

genezen zijn. Waarom 

hoor je er dan niet zo 

vaak van in onze 

gemeente? Nou, het 

gebeurt vaak in de 

stilte. Dan denk ik aan 

het verhaal van Jezus 

en het dochtertje van 

Jaïrus bijvoorbeeld. 
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Dat gebeurt ook niet spectaculair op een podium. Jezus gaat juist naar 

binnen, de kamer in van het meisje en stuurt iedereen naar buiten. Hij 

blijft alleen met de vader en moeder en een paar leerlingen van Hem. 

Geen show, iedereen weg. En dan zegt Hij tegen het meisje dat 

gestorven is: ‘Talita koem’. Dat lijkt op een soort toverformule, maar dat 

is het helemaal niet. Het Nieuwe Testament is wel in het Grieks 

geschreven, maar Jezus praat hier Aramees. Dat is nog dichterbij, dat is 

de taal die ze toen spraken. ‘Talita koem’ betekent namelijk heel gewoon: 

‘Meisje, sta op.’ Alsof Hij tegen haar zegt, ’s morgens vroeg: ‘Meisje, sta 

op. Je moet naar school.’ 

 

Onverhoorde gebeden 

Maar ik weet ook van mensen die zich suf hebben gebeden – en ik met 

hen – om de genezing van hun zoon of dochter, maar die toch aan kanker 

is overleden. Ik weet het ook persoonlijk. Ik heb zelf drie doodgeboren 

broertjes gehad. Alle drie voldragen baby’s, negen maanden. Ik zie nog 

dat kistje staan op de commode. Ik heb vanaf mijn zesde tot mijn 

zestiende jaar elke avond gebeden om een broertje of zusje. Het zat 

standaard in mijn avondgebed(je). Tien jaar lang, 365 dagen per jaar. 

Nou ja, laat ik het een paar keer vergeten zijn. Ruim 3600 gebeden dus. 

Ze zijn niet verhoord. Overigens: een ander gebed van mij is wel 

verhoord: ‘Here God, ik wil U graag dienen in Uw koninkrijk.’ Dat is 

verhoord, want dat mag ik nu doen als predikant. 

Maar toch, ook met de ervaringen van niet verhoorde gebeden 

blijf ik met de Bijbel zeggen: ‘Het gebed van een gelovig mens vermag 

veel.’ Je mag er veel van verwachten. Maar wat dan? Wat mag je van je 

gebed verwachten? Veel dus, maar we moeten wel oppassen voor 

verkeerde, onbijbelse, voorstellingen van zaken rond het gebed. 

 

Sjaak 

Een dominee vertelde eens in een dienst dat hun zoon, die op kamp was 

van de kerk op de Veluwe, was weggelopen. De leiding van het kamp 

had de dominee gebeld. De jongen had het al een tijdje heel moeilijk, was 

soms ook depressief. Toen zei die dominee in de dienst: ‘Wat doe je dan 

als je dat hoort?’ Ik dacht: zo snel mogelijk er naar toerijden, of de politie 

bellen en gaan zoeken. Maar op de vraag van de predikant: ‘Wat doe je 
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dan?’ antwoordde hij: ‘Bidden.’ Ja, dacht ik, natuurlijk dat doe je ook. ‘En’, 

zei de predikant, ‘na tien minuten belde de kampleiding terug: “uw zoon 

is weer terecht”.’ ‘Kijk’, zei hij, ‘dat doet gebed.’ In die week sprak ik de 

ouders van Sjaak. De ouders hadden die preek van die dominee ook 

gehoord. Sjaak was ook depressief, Sjaak was ook weggelopen. Zijn 

ouders hadden ook gebeden, heel hard gebeden. Maar Sjaak werd niet 

omgekeerd, hij liep verder, het spoor op. De ouders van Sjaak waren heel 

boos op die dominee van die zondag. ‘Als bidden zo werkt als die 

dominee zei, dan stop ik er mee.’ We moeten oppassen van het gebed 

een mechanisme te maken, zo van: ‘wie bidt die geneest en wie niet 

geneest die bidt niet goed.’ Zo span je God voor je karretje, dan wil je 

God manipuleren, dwingen. De Bijbel wijst ons een andere weg. 

 

De troost van de klaagpsalmen 

In de Psalmen vindt je veel 

gebeden. Hoogtes en dieptes. 

Wat ben ik blij, dat God ons ook de 

klaagpsalmen geeft zoals Psalm 

13 of Psalm 143 (zie hierboven 

blz. 2): ‘HEER, hoor naar mijn 

gebed, luister naar mijn smeken, 

mijn leven ligt vertrapt in het stof, 

ik moet wonen in de duisternis, ik 

ben ten einde raad’. Dat mag je 

dus kwijt in het gebed, je mag dus 

klagen. God zelf geeft ons de woorden daarvoor. Als je het dan ook maar 

doet aan het juiste loket: bij God. En dan komt er ook iets van een 

antwoord, dat lees je in al die klaagpsalmen. Als je vlucht tot God met je 

klagen, dan komt er iets van een antwoord. Dat zien we ook in Psalm 

143. Want wanneer David zich heeft uitgeklaagd, vlucht hij tot God. Hij 

weet het weer. Daar moet ik zijn: ‘In U stel ik mijn vertrouwen.’ Ja, waar 

moet ik anders heen? ‘Wijs mij de weg die ik moet gaan, mijn ziel verlangt 

naar U.’ Zo kom je door dat klagen, door dat gebed, weer op het goede 

spoor. Dat mag je van je gebed verwachten, juist ook van een 

klaaggebed, dat het je in de armen van God drijft. Want dáár vind je ziel 

rust, zo zingt Psalm 62. 
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Vertrouwen 

Het eens worden met God, dat is ten diepste geloven, vertrouwen. Dat is 

dus niet: God chanteren. Zo van: ‘Als U mijn vader beter maakt, dan ga 

ik weer naar de kerk.’ Het eens worden met God is ‘om Jezus’ wil, amen’ 

leren zeggen. Zo sluiten we een gebed vaak af. Het eens worden met 

God is: niet mijn wil, maar Uw wil. Met het woordje ‘amen op het gebed 

vertrouwen we onszelf helemaal toe aan God, aan Gods trouw. ‘Ik weet 

het niet meer, HERE God, maar U weet het.’ Dan krijg je vrede, de vrede 

van God. Als je zo bidt, word jij er beter van. Nee, bidden verandert niet 

altijd jouw situatie, maar bidden verandert wel jou zelf. 

 

Bidden voor anderen 

Zo mogen we bidden voor onszelf. Maar vergeet ook niet te bidden voor 

anderen. Bidden voor anderen is goed voor anderen, maar je wordt er 

zelf ook beter van. Bid voor je vrienden, breng hen in gebed, juist op het 

moment dat het niet zo lekker loopt. Dat zal juist de liefde in je hart voor 

je vrienden weer doen opvlammen. Bid voor je buren, dat je aardig tegen 

ze zult zijn en dat je dat volhoudt. Bid voor je familie, ook als er 

spanningen zijn, en bidt God dat Hij je mogelijkheden geeft voor een goed 

contact. Ja, bid zelfs voor je vijanden, zegt Jezus. Bidden voor je 

vijanden, dat kan de haat in je hart veranderen. Daar word je een ander 

mens van. Bid zo voor anderen, want je wordt er ook zelf beter van. 

En daar kun je ook heel stil van worden: ‘De stilte zingt U toe, o 

HERE’, zingt Psalm 65. En soms moet je het tegen jezelf zeggen, zoals 

in dat lied: ‘Stil, mijn ziel, wees stil.’ Kierkegaard heeft eens gezegd: ‘Hoe 

inniger ik bad, hoe minder ik te zeggen had. En op het laatst werd ik 

helemaal stil. En nog vreemder: in die stilte werd ik iemand die luisterde. 

Ik leerde dat bidden niet alleen spreken is, en ook niet alleen zwijgen, 

maar dat bidden ook luisteren is.’ Bidden is dus ook: stil zijn en wachten, 

tot God gaat spreken.  

 

Samen bidden 

Nu kun je alleen bidden, maar je kunt ook samen bidden in het gezin, met 

je kinderen. Of als echtpaar. Ik vraag het altijd aan mensen die gaan 

trouwen: ‘Bidden jullie ook hardop samen?’ Want als bijvoorbeeld de man 

hardop bidt, kan de vrouw horen wat er in het diepst van de ziel van haar 
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echtgenoot leeft. ‘Ben je daar allemaal mee bezig?’ En omgekeerd ook. 

Zo kom je dichter bij elkaar, zo leer je elkaar ook in het diepst van je ziel 

kennen. 

Of met elkaar bidden in de kerk. Ook dat is prachtig. Samen 

bidden in de kerkdienst, waar we ook zingen. Want zingen is ook bidden. 

Iemand heeft eens gezegd: ‘zingen dat is dubbel bidden’. 

  

 

 

De inhoud van het gebed 

Wat mag je nu aan God vragen? Daarover gaat het in de woorden van 

Jezus. ‘Vraag en er zal je gegeven worden, want wie vraagt ontvangt.’ 

Nu wordt het spannend. Ook Paulus zegt, dat je God alles mag vragen. 

‘Vraag God wat je nodig hebt. Laat al je verlangens bekend worden bij 

God.’ En je mag dat onbevangen doen. Kinderen kunnen dat ook zo 

prachtig, dat onbevangen bidden. Laat ik een paar voorbeelden geven: 

 

Rozemarie bidt: 

‘Beste God, ik was naar een trouwerij en die mensen kusten elkaar 

in de kerk. Mag dat wel?’ 

 

Of Wouter: 

 ‘Lieve God, is onze dominee uw vriend of kent U hem van het Uw 

werk? 

 

En Floris: 

‘Beste God, bedankt voor het broertje maar wat ik eigenlijk 

gevraagd had was een hondje.’ 
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Ten slotte Bastiaan: 

‘Beste God, ik voel me nooit meer alleen sinds ze mij over U 

hebben verteld. 

 

Prachtig toch, die onbevangen gebeden van kinderen. 

 

God geeft je het beste 

Je mag God alles vragen en je mag weten dat God je het beste geeft. 

Dat doen mensen al, zegt Jezus. Als een kind vraagt om eten, geeft de 

vader hem toch niet iets giftigs? Als mensen, die slecht zijn, al goede 

gaven weten te geven, hoeveel te meer de Vader in de hemel? Hij geeft 

niet alleen maar het goede, hij geeft het beste. En wat is dan het beste? 

Dat is de heilige Geest. Dát mag je dus altijd verwachten van je gebed. 

De Heilige Geest. Als je om de Heilige Geest vraagt, mag je weten dat je 

die altijd krijgt. ‘Zal de Vader in de hemel niet de Heilige Geest geven aan 

wie Hem erom vragen?’ Dat is een retorische vraag, waarop het antwoord 

is: ‘Natuurlijk!’ Maar wat doet die Heilige Geest nu als je erom bidt? Door 

de Heilige Geest wordt er nieuw leven in je gewekt. 

De vrucht van de Geest 

Er gaat wat in je groeien: de vrucht 

van de Geest. Daarover lezen we 

in Galaten 5. En je weet dat een 

vrucht bestaat uit verschillende 

partjes, zoals een sinaasappel.  Zo 

ook de vrucht van de Geest. Die 

bestaat uit negen partjes die 

allemaal samen groeien: Liefde, 

vreugde, vrede en geduld, vriende-

lijkheid, goedheid en geloof, zacht-

moedigheid en zelfbeheersing. En 

als die vrucht van de Geest meer 

en meer in ons gaat groeien, zijn straks al onze gebeden verhoord, dan 

zijn al onze verlangens vervuld. Laten we daarom God steeds meer en 

steeds vaker dáárom bidden. Zoals Jesaja (62:6,7) dat zo prachtig zegt: 

‘Bid tot God, geef Hem geen rust.’ 
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De vrede die alle verstand te boven gaan 

Paulus zegt iets vergelijkbaars: ‘Bid zonder ophouden.’ Dat wil zeggen: 

houdt de lijn naar boven open. Want God is altijd online. Dat geeft 

vreugde, contact met God, constant in contact zijn met de Heer. 

En bidden kan overal, ook op de fiets. Ik bid vaak op de fiets voor 

de gemeente. Als ik dat mijn catechisanten vertel, vinden ze dat raar. Dus 

als u mij ziet fietsen, en u denkt: wat is hij afwezig, dan ben ik aan het 

bidden. En dat schenkt zoveel vreugde: bidden om de Heilige Geest als 

eerste. En Paulus die echt wel wat heeft meegemaakt, zegt (Fil. 2:6): 

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank 

Hem in al uw gebeden.’ En misschien is dat laatste wel het geheim van 

bidden: danken. Als je God ook dankt. Als je God ook steeds dankt in 

alles, dan word je ook steeds meer een dankbaar mens. En we danken 

God in alles, omdat Hij het waard is. Als je hart die houding van danken 

vindt, word je ook een dankbaar mens, een vreugdevol mens. 

Hoe kun je dat? Dankbaar zijn in alles? Door te geloven, door te 

vertrouwen op God, door het eens te worden met God: ‘niet mijn wil, maar 

Uw wil.’ Ook al snappen we er soms niets van. En dan? Dan zul je de 

vrede van God gaan ervaren. Dan zal de vrede van God, die alle verstand 

te boven gaat, uw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. 

Bewaren voor ontsporing, zoals: ‘Als het zó moet, hoeft het niet meer 

voor mij.’ Zo’n gedachte geeft geen vrede, dat geeft alleen maar onrust. 

Maar als je je toevertrouwt aan God, als je het eens wordt met 

Hem, dan ontvang je de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. 

Die vrede, die is zo groots en zo hoog, daar kunnen wij met ons verstand 

niet bij. Daar kunnen we met alle verstand van de hele wereld niet bij, 

met alle wetenschap kunnen we daar niet bij. Maar die vrede, die sjalom, 

die vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal ons hart en onze 

gedachten bewaren in Christus Jezus. Ook dát mag je verwachten van 

je gebed. Met die vrede, die diepste innerlijke vrede, als je het helemaal 

eens bent met God, kun je met je hart ook ‘amen’ zeggen. 

Amen 

Met het afsluitende ‘amen’ leg je eigenlijk je hele gebed, dat je hebt 

gebeden, hoe onvolkomen ook, in de handen van God: ‘God, maak wat 

ik bid passend voor Uw koninkrijk.’ Zonder ‘amen’ zou ik nog kunnen 

denken: ‘Ik heb dit nu allemaal wel gebeden, maar het wordt toch niks.’ 
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Maar met ‘amen’ zeg ik: ‘Hier God, hier zijn al mijn verlangens en U weet 

er het beste mee om te gaan, beter dan ik. ‘Amen’ betekent: het zal waar 

en zeker zijn. De Heidelbergse catechismus zegt daar zo prachtig over: 

‘Amen aan het slot van het gebed is een geloofsuitspraak. Met “amen” 

zeg je: mijn gebed wordt nog veel zekerder verhoord door God dan ik in 

mijn hart voel.’ Ja, dat is waar en zeker. 

   

 

IJsselmuiden, maart 2020 


