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1
Waarom bidden?

God weet alle dingen, Hij weet van tevoren al wat wij nodig 
hebben. Ook ligt alles vast in Gods besluit. Waarom moeten 
wij dan nog bidden? En wat maakt bidden voor verschil wan-
neer alles toch al besloten en bepaald is? De duivel heeft al veel 
mensen van het gebed weten af te brengen door deze verzoe-
kende vragen in het hart op te werpen. Daarbij komt dat we aan 
alle kanten openstaan voor zulke twijfelvragen.
In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was er vooral 
gebrek en honger in de grote steden. Een vader die zelf boer 
was op het platteland, had kinderen wonen in een nabijgelegen 
stad. Om de paar dagen kwamen de kinderen bij hun vader om 
aardappels, groenten en fruit van de boerderij mee te nemen. 
Toen een van de dochters vroeg: ‘Vader, u weet dat wij gebrek 
hebben. Waarom geeft u ons niet in één keer genoeg eten mee 
voor twee of drie weken?’ antwoordde de vader: ‘Mijn lieve 
kind, ik weet dat jullie gebrek hebben en dat er nood is, maar ik 
zie jullie zo graag komen.’ 

Uitgenodigd
Wanneer je bidt, spreek je tot God. Dat is geen kleinigheid. 
Je zou niet zomaar bij de koning binnen durven lopen. Daar 
moet je voor worden uitgenodigd. De Heere is de Koning der 
koningen en de Heere der heren. Wij, zondaren, kunnen niet 
zomaar voor de troon van God in de hemel komen. Er is grote 
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afstand tussen God en ons. Hij is in de hemel en wij zijn op de 
aarde. Hij is de Heilige en wij zijn onheilig vanwege de zonde. 
In Adam zijn wij verbannen uit het paradijs en ligt de vloek en 
de dood tussen God en ons. Wat een wonder dat Hij ons Zelf 
uitnodigt om tot Hem te komen.
–  ‘En roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uit-

helpen en gij zult Mij eren’ (Ps. 50:15);
–  ‘Bidt en gij zult ontvangen’ (Joh. 16:24);
–  ‘Alzo zegt de Heere Heere: Daarenboven zal Ik hierom van 

het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal 
hen vermenigvuldigen van mensen, als schapen’ (Ez. 36:37);

–  ‘Gij zult tot Hem ernstiglijk bidden en Hij zal u verhoren; en 
gij zult uw geloften betalen’ (Job 22:27);

–  ‘Bidt zonder ophouden’ (1 Thess. 5:17).

De Heere nodigt je uit om tot Hem te spreken en alles wat je op 
je hart hebt met Hem te delen.
En al weet de Heere alle dingen en al bestuurt Hij ieders leven, 
tóch is het gebed niet overbodig. Juist niet. Het is onmisbaar. 
Door biddend voor God te komen, erkennen wij Zijn Naam en 
bestaan. Daardoor belijden we onze afhankelijkheid. Daardoor 
doen we wat Hij van ons vraagt.
In de onbreekbare ketting van Gods besluiten is bidden een on-
misbare schakel.
De Heere wees Abraham niet af toen hij voor Sodom en  
Gomorra bad. En de Heere Jezus stond stil bij de aanhoudend 
roepende Bartimeüs. 
Het grote voorrecht dat we mogen bidden tot God kan nooit te 
veel gewaardeerd worden.
God heeft een weg geopend waardoor wij met onze zonden en 
zorgen tot Hem kunnen naderen. Is dat niet heel bijzonder? 
Voor al Gods kinderen is dat een grote genade. Tot God te mo-
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gen naderen in Zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, door 
de Heilige Geest.

Het wordt gevraagd
De Heere wil dat wij bidden. Niet om op die manier te horen 
wat onze noden en zorgen zijn, ‘want uw Vader weet, wat gij 
van node hebt, eer gij Hem bidt’. Maar omdat het gebed een uit-
drukking is van afhankelijkheid en vertrouwen. God als onze 
Schepper verheugt Zich als Zijn schepsel op Hem vertrouwt. 
Biddende afhankelijkheid past tussen Schepper en schepsel.
Het gebed wil ook rusten op de overtuiging van de grootheid 
en de heerlijkheid van Gods wijsheid, Zijn goedertierenheid, 
Zijn almacht en genade.
De Bijbel benadrukt heel vaak dat het gebed een belijden is 
van een kinderlijk vertrouwen op de Heere alleen. Zoals kinde-
ren tot hun vader opzien om alles van hem te verwachten, zo 
wil de Heere dat er in het gebed tot Hem wordt opgezien. In 
verwachting en kinderlijk vertrouwen. En zoals een vader zich 
verblijdt in de omgang met zijn kinderen, zo verblijdt Zich de 
hemelse Vader wanneer Zijn kinderen Hem nodig hebben en 
Zijn omgang zoeken.

Noodzakelijk
Het gebed is onmisbaar. Zonder ademhalen kunnen we niet 
leven. Maar evenmin kunnen wij zonder de geestelijke adem-
tocht van het gebed. Die is nodig voor ieder mens. De Heere 
ziet het graag dat jongeren en ouderen tot Hem komen en Hem 
zoeken om Zijn zegen.
Je zou het tot een leefregel moeten maken dat zonder gebed 
géén ding goed kan gaan.
Want zonder gebed – dat is: zonder God – ontbreekt de verti-
cale lijn in je leven. Dan is je leven heel oppervlakkig. 
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Ken jij de leegte van een leven zonder God? Werd dat voor jou 
een zaak van schuld en nood? Dan ben je erachter gekomen dat 
het zonder de Heere niet goed gaat. Vroeger ging je je eigen 
gang en dacht je op eigen kracht een eind te kunnen komen. Nu 
durf je zonder de Heere nergens aan te beginnen. Bij het gebed 
aan het begin van de dag, bij de maaltijden en in de avond, 
komen zoveel andere momenten dat je de Heere zoekt en dat 
je Hem nodig hebt. Je voelt dat je keuzes en beslissingen Zijn 
zegen nodig hebben. 

Tot zegen
Op het gebed belooft de Heere rijke zegen. Het is de weg waar-
in God Zijn genade en Geest wil geven. Geloof je dat? Ga je 
op je knieën in het besef dat de Heere het gebed van je vraagt 
en er rijke zegen op wil schenken? Het is waar, wij verdienen 
Gods zegen niet. Aan onze kant is grote schuld. Of we nu jong 
of ouder zijn, naar recht verdienen wij Gods zegen niet.
Nooit zullen wij ons de zegen op het gebed waardig maken. 
Maar God wil Zijn zegen geven!
Dat is pure genade. Hier krijgt een bidder wat hij niet verdient. 
‘Om Jezus’ wil’ verkrijgt de bidder Gods zegen. In de Heere 
Jezus Christus staat de deur van de toegang tot God open. 
Zo geeft de Heere uitkomst op het gebed. Zijn hulp en bijstand 
worden ervaren op het gebed. Ook al veranderen de omstan-
digheden niet altijd, tóch geeft de Heere zegen op het gebed. 
Dan krijg je nieuwe moed om verder te gaan. Of de Heere geeft 
je een andere kijk op de situatie waarin je verkeert. In Zijn ge-
bedsverhorende genade slaat God Zijn eeuwige armen om je 
heen en draagt Hij door Zijn trouw en kracht. 

Lezen: Ezechiël 36:32-38
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Vragen voor overdenking en bespreking

1.  Geef voor jezelf eens eerlijk antwoord op de vraag: 
‘Waarom bid ik?’

2.  Zoek voorbeelden in de Bijbel van uitnodiging tot 
gebed, noodzaak van gebed en zegen op gebed. Ken je 
ook voorbeelden uit je eigen omgeving of uit je eigen 
leven?

3.  Lees Ezechiël 36:37. Wat wordt bedoeld met ‘verzocht 
worden’? Hoe leren we uit dit hoofdstuk dat het gebed 
een plaats heeft bij de vervulling van Gods beloften?

4.  Voor alle dingen bidden …! Maar je kunt niet altijd 
bidden. Hoe moet het dan?

5.  Mediteer eens over het volgende: ‘Zegen op het gebed 
is er altijd. Ook al verandert er voor het oog niets in  
de omstandigheden.’ 
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