
Samenvatting preek over het gebed n.a.v. H.C. zondag 45 
Lezen: Daniël 9:4-19 en Lukas 11:9-13 
 
Zondag 45 
Vraag 116: Waarom is het voor christenen nodig om te bidden?  
Antwoord: Omdat het gebed het belangrijkste is van de dankbaarheid die 
God van ons vraagt1. Bovendien wil God Zijn genade en de Heilige Geest 
alleen geven aan hen die Hem met een hartelijk verlangen voortdurend 
daarom bidden en daarvoor danken2.  
1 Ps. 50:14,15. 2 Matt. 7: 7,8; Luc. 11: 9,10; 1 Tess. 5: 17, 18.  

 
Vraag 117: Wat hoort bij een gebed dat God aangenaam is en door Hem 
verhoord wordt?  
Antwoord: Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijn 
Woord aan ons geopenbaard heeft1, van harte aanroepen2 om alles wat 
Hij ons geboden heeft te vragen3. Ten tweede dat wij onze nood en 
ellende grondig kennen4, zodat we ons voor Gods majesteit 
verootmoedigen5. Ten derde dat wij het vaste vertrouwen hebben6, dat Hij 
ons gebed - al zijn wij dat niet waard - om Christus' wil zeker verhoren 
wil7, zoals Hij ons in Zijn Woord belooft heeft8.  
1 Joh. 4: 22-24; Openb. 19: 10. 2 Ps. 145: 18-20; Jak. 4: 3, 8. 3 Rom. 8: 26; Jak. 1: 5; 1 
Joh. 5: 14. 4 2 Kron. 20:12; Ps. 143: 2. 5 Ps. 2: 11; Ps. 51: 19; Jes. 66:2. 6 Rom. 8: 15, 16; 
Rom. 10: 14; Jak. 1: 6-8. 7 Dan. 9: 17-19; Joh. 14: 13, 14; Joh. 15: 16; Joh. 16: 23. 8 Ps. 
27: 8; Ps. 143: 1; Matt. 7: 8.  

 
Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen om van Hem te bidden?  
Antwoord: Alles wat wij voor ons lichaam en onze ziel nodig hebben1, 
zoals de Heere Christus dat heeft samengevat in het gebed dat Hij zelf 
ons geleerd heeft (het ‘Onze Vader’).  
1
 Matt. 6:33; Jak. 1:17.  

 
Thema: Bidden – een persoonlijke omgang met God 
 
Intro: Een hartsvriend(in) 
Heb je een hartsvriend(in)? Iemand met wie je alles kunt delen. 
Vreugde en verdriet. Die je hebt leren vertrouwen door ervaringen heen. 
 
God als bijzondere hartsvriend (vraag en antwoord 117) 
Kan God je hartsvriend zijn? Een heilige God en een zondig / falend mens? 
Ja: Psalm 25:7: Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont. 
Aan die verborgen omgang zitten 3 kanten: 
 
1. Een besef Wie God is volgens de Bijbel 
De Schepper die erop uit is om de verbroken relatie te herstellen. 
Daarvoor dichterbij is dan je vaak ervaart. 
Het middel waarin God dichtbij is, is het gebed. 
Gebed is de sleutel van de hemel (Augustinus). 
God is slechts één gebed bij je vandaan. 
Als God van het verbond is Hij uit op verbinding en ziet uit naar onze reactie (Ps. 
81:12). 
 
2. Een besef wie je zelf bent. 
Door de zonde ging de mens uit het contact met God. Falen en schaamte wil je het 
liefst verbergen voor de buitenwereld. In onze cultuur is die druk hoog. In Gods licht 
is er in ons leven genoeg om als Adam en Eva weg te kruipen (hoogmoed, onrecht, 



ongeloof). Maar voor een hartsvriend als God hoeft dat niet. Hij voorziet genadig om 
voor de dag te kunnen komen (Gen. 3:21).  
 
3. Verhoring beloofd om Jezus’ wil 
God geeft goede reden om vertrouwend te bidden. Niet onze ellende of onschuld, 
maar Zijn eigen barmhartigheid in Jezus Christus. Daarom als afsluiting van het 
gebed de woorden ‘om Jezus wil’ of ‘in Jezus Naam’. 
Omwille van God zelf mogen we verhoring verwachten - wat er bij ons ook mankeert. 
Vergelijk het voorbeeld van een vader die voor zijn ‘verloren’ zoon een goed woordje 
doet bij een bevriende ondernemer om aan het werk te kunnen. 
 
Wat aan deze hartsvriend vragen? (vraag en antwoord 118) 
Kort gezegd: alle onze geestelijke en lichamelijke behoeften. Dus om te leven naar 
Gods wil en wat je nodig hebt in je dagelijks bestaan. Zowel grote als kleine dingen 
zijn van belang om voor te danken en te bidden. Op vaste momenten en zo nodig 
tussendoor. 
Wat je nodig hebt is trouwens niet hetzelfde als wat je graag wilt of wat je nodig vindt. 
 
Onverhoorde gebeden? 
Het vrijmoedige gebed wat je nodig hebt (Luk. 11:9-13) zal zeker verhoord worden 
om Jezus’ wil. Is dat wel zo?  
Verhoort God elk gebed dat zó gebeden wordt? 
Het botst met de ervaring van onverhoorde gebeden. 
Die worsteling hoe dat zit is één van de grootste vragen in het leven. 
De volgende dingen willen daarin helpen: 

1. Die ervaring is niet nieuw 
In de Bijbel staan die ervaringen ook (David, Ps. 22:3; Paulus, 2 Kor. 12:8, 
Jezus in Gethsémané). Hoe vertrouwder de omgang met God, hoe dieper de 
ervaring als verhoring uitblijft. 

2. Verhoring kan later zijn 
Gebed vraagt om volharding. Bidden is blijven bidden. Geef niet te snel op. 
Gebed is een oefening in geduld (vgl. Abraham bad 25 jaar om een kind, 
Jozef heeft 13 jaar uitgezien naar vervulling van dromen en de ballingschap 
duurde 70 jaar).  

3. Verhoring kan anders zijn 
Paulus: doorn in zijn vlees bleef, maar Gods genade was hem genoeg 
(kerntekst door de eeuwen heen). Jezus heeft wel de drinkbeker gedronken, 
maar was er - door het gebed heen - toe in staat. 
“Soms doet God – op het gebed – een storm bedaren. Soms laat Hij de storm 
voortrazen en kalmeert Hij Zijn kind.” 

4. Bijzondere belofte van verhoring van het gebed om de Heilige Geest 
Lukas 11:13: gebed om Gods Geest is het meest krachtige om te bidden. Dat 
doet een appèl op het diepst van God zelf. 
 

Verlangt u – richting Pinksteren – er ook naar dat ‘heel Lexmond bidt’? 
 

Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  
1. “God als bijzondere hartsvriend.” Hoe ervaart u/jij dat? Roept het verlangen op? 
2. Welke betekenis speelt het slot van het gebed (om Jezus wil, in Jezus Naam) in 

uw/jouw bidden? 
3. Wat wilt u/jij concreet veranderen aan het bidden n.a.v. deze leerdienst? Heb je 

daarvoor iets van anderen nodig? 
4. Reacties of ideeën om gebed in de gemeente te stimuleren zijn welkom 

(dspv@solcon.nl of 06-14205676). 
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