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Een waarachtig gebed

Het gebed is een oprechte, gevoelige, vurige uit-
storting van het hart voor God, door Christus, in 
de kracht en met de hulp van de Heilige Geest. 
Daarin mogen we vragen om die dingen die God 
heeft beloofd, naar Zijn Woord, en voor het wel-
zijn van de kerk. We moeten ons daarbij in het 
geloof onderwerpen aan de wil van God.
In deze beschrijving worden zeven kenmerken 
genoemd. We zullen daar achtereenvolgens op in-
gaan.

1. Het gebed is oprecht

Oprechtheid wordt gevonden in alle genadegaven 
van God in ons, in alles wat een christen doet en 
ook in zijn hart. Anders zal God zijn daden niet 
aanzien. Als David over het gebed spreekt, legt 
hij vooral de nadruk op oprechtheid: ‘Ik riep tot 
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Hem met mijn mond, en Hij werd verhoogd onder 
mijn tong. Had ik naar ongerechtigheid met mijn 
hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben.’  
(Ps. 66:17-18) Een gebed moet oprecht zijn, an-
ders zal God het niet aannemen. (Ps. 17:1-4) ‘En 
gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar 
Mij zult vragen met uw ganse hart.’ (Jer. 29:12-13)  
De Israëlieten misten deze oprechtheid en daarom 
wees de Heere hun gebeden af. Hij zegt: ‘Zij roepen 
ook niet tot Mij met hun hart – dat is: oprecht –,  
wanneer zij huilen op hun legers.’ (Hos. 7:14)  
Hun gebed is eerder schone schijn en een vertoning 
van huichelachtigheid. Ze willen door de mensen 
gezien en geprezen worden. Christus prees juist de 
oprechtheid van Nathanaël onder de vijgenboom. 
‘Zie, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog 
is.’ (Joh. 1:48) Waarschijnlijk stortte Nathanaël 
zijn hart uit voor God onder de vijgenboom, op-
recht en ongeveinsd. Een oprecht gebed is een ge-
bed dat God verhoort. ‘Het gebed der oprechten is 
Zijn welgevallen.’ (Spr. 15:8)
Waarom moet een gebed dat door God verhoord 
wordt oprecht zijn? Oprechtheid dringt ons om 
ons hart in alle eenvoud voor God open te leggen. 
Dan vertellen wij Hem onverbloemd hoe onze 
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zaak ervoor staat, zonder eromheen te draaien. We 
veroordelen onszelf eerlijk, zonder te huichelen en 
we roepen vurig tot God zonder te vleien. ‘Ik heb 
wél gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: 
Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd ge-
worden als een ongewend kalf.’ (Jer. 31:18) Het 
maakt niet uit of we alleen in een hoekje zitten 
of dat de hele wereld ons kan zien. Wie oprecht 
is, weet niet hoe hij twee maskers moet dragen: 
een om mee voor de mensen te verschijnen en een 
ander voor de eenzaamheid. Het is hem om God 
te doen, om bij Hem te zijn in het gebed. Hij zoekt 
geen lippendienst. Net als God, let hij op het hart. 
Een waar gebed komt immers uit het hart.

2. Het gebed is gevoelig

Velen menen dat we maar wat babbelen, kletsen 
en vleien. Het gebed raakt echter ons hart. In het 
gebed kunnen we verschillende dingen ervaren. 
Soms is er een besef van zonde, soms een besef van 
ontvangen genade en ook weleens een besef van 
de gewilligheid van God om genade te schenken. 
Soms is er een besef van het gemis van genade als 
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gevolg van de zonde. De ziel begint te voelen. Ze 
zucht en kermt. Het hart breekt, want een waar ge-
bed stijgt uit het hart op als het is overstelpt door 
verdriet en bitterheid. Door de zware last wordt 
het bloed uit het lichaam geperst. (1 Sam. 1:10;  
Ps. 69:4) David kermt, roept, huilt, zijn hart be-
zwijkt, zijn ogen zijn verblind door tranen, hij 
is uitgeteerd. (Ps. 38:8-10) Efraïm beklaagt zich-
zelf. (Jer. 31:18) Petrus weent bitterlijk. (Matth. 
26:75). Christus bad met sterke roeping en tra-
nen. (Hebr. 5:7) Zij hadden een besef van Gods 
recht, de schuld van de zonde, de verschrikkingen 
van de hel en het verderf. ‘De banden des doods 
hadden mij omvangen, en de angsten der hel had-
den mij getroffen; ik vond benauwdheid en droe-
fenis. Maar ik riep de Naam des Heeren aan.’  
(Ps. 116:3-4) ‘Mijn hand was des nachts uitge-
strekt.’ (Ps. 77:3) ‘Ik ben uitermate zeer nederge-
bogen; ik ga de ganse dag in het zwart.’ (Ps. 38:7) 
Het besef van de zonde maakt het gebed in al deze 
gevallen heel gevoelig.
Soms is er een aangenaam besef van ontvangen 
genade. Hierdoor wordt de ziel bemoedigd, ver-
troost, versterkt, verlevendigd en verlicht. Zo 
stort David zijn ziel uit om de grote God te aan-
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bidden, te prijzen en te loven voor Zijn goedheid 
betoond aan ellendige, walgelijke zondaren. ‘Loof 
de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, 
Zijn heilige Naam. Loof de Heere, mijn ziel, en 
vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw on-
gerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden ge-
neest; Die uw leven verlost van het verderf, Die u 
kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; 
Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd 
vernieuwt als eens arends.’ (Ps. 103:1-5) Zo wordt 
het gebed van Gods kinderen soms veranderd in 
een lofzang en een dankbetuiging. Toch is het nog 
steeds een gebed. Dit is een verborgenheid: Gods 
kinderen bidden als zij God loven, zoals er staat 
geschreven: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laat 
uw begeerten in alles door bidden en smeken, met 
dankzegging, bekend worden bij God.’ (Fil. 4:6)  
Een hartelijke dankzegging voor ontvangen wel-
daden is een krachtig gebed in Gods oog. Het ver-
mag onuitsprekelijk veel bij God.
Onder het gebed is er soms in de ziel een besef 
van de genade die ontvangen zal worden. Dit zet 
de ziel in brand. David zegt: ‘Want Gij, Heere der 
heirscharen, Gij God Israëls, Gij hebt voor het oor 
Uws knechts geopenbaard, zeggende: Ik zal u een 
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huis bouwen. Daarom heeft Uw knecht in zijn 
hart gevonden, dit gebed tot U te bidden.’ (2 Sam. 
7:27) Dit was voor Jakob, David, Daniël en an-
deren een aansporing om niet slechts af en toe of 
op een dwaze, luchthartige manier, maar ernstig, 
vurig en voortdurend hun toestand aan de Heere 
op te dragen. Hij wist toch van hun nood en el-
lende? God was toch bereid om hun genadig te 
zijn? (Gen. 32:10,11; Dan. 9:3-4)

3. Het gebed is vurig

O, wat een gloed, kracht, leven, klem en vuur ligt 
er in een oprecht gebed! ‘Gelijk een hert schreeuwt 
naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel 
tot U, o God!’ (Ps. 42:2) ‘Zie, ik heb een begeerte 
tot Uw bevelen.’ (Ps. 119:40) ‘Ik verlang naar Uw 
heil.’ (Ps. 119:174) ‘Mijn ziel is begerig en be-
zwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des 
Heeren; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot 
de levende God.’ (Ps. 84:3) ‘Mijn ziel is verbroken 
vanwege het verlangen naar Uw oordelen te al-
len tijde.’ (Ps. 119:20) O, wat een vuur komt hier 
openbaar in het gebed! Dat zien we ook bij Daniël.  
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‘O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk 
op en doe het, vertraag het niet; om Uws Zelfs 
wil, o mijn God!’ (Dan. 9:19) Elke lettergreep is 
krachtig en vurig. Jakobus noemt dit een krachtig 
gebed. ‘En in zware strijd zijnde, bad Hij te ern-
stiger.’ (Luk. 22:44) Christus’ hart werd meer en 
meer naar God getrokken om Hem om Zijn hulp 
te smeken. O, hoe ver staan de gebeden van de 
meeste mensen af van dit gebed! Helaas, voor de 
meeste mensen is het gebed geen gewetenszaak. En 
het is te vrezen dat velen van hen die deze plicht 
wel getrouw vervullen, zeer grote vreemdelingen 
zijn van een oprechte, gevoelige, vurige uitstorting 
van hun hart voor God. Ze stellen zichzelf tevre-
den met wat lippendienst en lichamelijke inspan-
ning en mompelen een paar zogenaamde gebeden. 
Als we met ons hart bidden, zijn we helemaal bij 
het gebed betrokken. Dan bezwijkt de ziel liever 
dan op te houden vóór we hebben ontvangen wat 
we begeren, namelijk Christus’ gemeenschap en 
troost. Daarom willen Gods kinderen liever al hun 
kracht verbruiken en hun leven verliezen dan weg-
gaan zonder Gods zegen. (Ps. 69:4; Ps. 38:10-11; 
Gen. 32:24,26)
Dit blijkt heel duidelijk uit de onwetendheid, god-
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deloosheid en jaloezie van hen die zo ijveren voor 
de vorm en niet voor de kracht van het gebed. 
Weinigen onder hen weten wat het is om weder-
geboren te zijn, om gemeenschap te hebben met 
de Vader door de Zoon, om de kracht te ervaren 
van de genade die hun hart heiligt. Ondanks al 
hun gebeden zijn ze vervloekt, dronken, overspelig 
en walgelijk, vol boosheid, jaloezie en bedrog. Ze 
vervolgen Gods lieve kinderen. O, wat zal er een 
verschrikkelijk oordeel over hen komen! Een oor-
deel waartegen al hun huichelachtigheid en al hun 
gebeden hen niet kunnen helpen of beschermen.
In het gebed storten we ons hart uit en leggen dat 
open voor God. Vurig maken we onze noden en 
begeerten bekend in smeekbeden, zuchten en ker-
men. David zegt: ‘Voor U is al mijn begeerte, en 
mijn zuchten is voor U niet verborgen.’ (Ps. 38:10) 
En: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; 
wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht 
verschijnen? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel 
uit in mij.’ (Ps. 42:3,5) Let op de woorden ‘ik stort 
mijn ziel uit’. Uit deze uitdrukking blijkt dat we 
met heel ons wezen en al onze kracht bidden. Zoals 
we in een andere psalm lezen: ‘Vertrouw op Hem 
te allen tijde, o gij volk; stort ulieder hart uit voor 
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Zijn aangezicht.’ (Ps. 62:9) Aan dit gebed is de be-
lofte verbonden van verlossing uit gevangenschap 
en slavernij. ‘Dan zult gij vandaar de Heere uw 
God zoeken en vinden, als gij Hem zoeken zult met 
uw ganse hart en met uw ganse ziel.’ (Deut. 4:29)
Het gebed is een uitstorting van de ziel voor God. 
Dat maakt het gebed zo voortreffelijk. Het stijgt 
op tot de grote God. ‘Wanneer zal ik ingaan, en 
voor Gods aangezicht verschijnen?’ (Ps. 42:3) De 
ziel die zo bidt, ziet de ijdelheid van alle dingen 
onder de hemel en weet dat alleen in God rust en 
vreugde voor de ziel te vinden is. ‘Die nu waarlijk 
weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God.’  
(1 Tim. 5:5) Zo zegt David: ‘Op U, o Heere, be-
trouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeu-
wigheid. Red mij door Uw gerechtigheid en be-
vrijd mij; neig Uw oor tot mij en verlos mij. Wees 
mij tot een Rotssteen om daarin te wonen, om 
geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven 
om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots 
en mijn Burcht. Mijn God, bevrijd mij van de 
hand des goddelozen, van de hand desgenen die 
verkeerdelijk handelt, en des opgeblazenen. Want 
Gij zijt mijn Verwachting, Heere Heere, mijn Ver-
trouwen van mijn jeugd aan.’ (Ps. 71:1-5) Velen 
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spreken over God, maar voor een oprechte bidder 
is God de Hoop, de Toevlucht, Alles. Buiten God 
is niets belangrijk en het zoeken waard. Zoals ik al 
gezegd heb, is dat gebed oprecht, gevoelig en vurig.
Het gebed is een oprechte, gevoelige, vurige uit-
storting van de ziel voor God, door Christus. Deze 
woorden moeten we eraan toevoegen. Anders 
moeten we ons afvragen of het een gebed is, hoe 
voortreffelijk en welsprekend het ook is.
Christus is de weg waardoor de ziel tot God kan 
gaan. Zonder Christus is het onmogelijk dat zelfs 
maar één begeerte komt in de oren van de Heere 
Zebaoth. (Joh. 14:6) ‘En zo wat gij begeren zult in 
Mijn Naam, dat zal Ik doen.’ (Joh. 14:13) Zo bad 
ook Daniël voor Gods volk. Hij bad in de Naam 
van Christus. ‘En nu, o onze God, hoor naar het 
gebed Uws knechts en naar zijn smekingen, en doe 
Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat ver-
woest is; om des Heeren wil.’ (Dan. 9:17) David  
deed dat ook: ‘Om Uws Naams wil, Heere, zo 
vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.’ 
(Ps. 25:11) Maar niet iedereen die de Naam van 
Christus noemt in het gebed bidt echt, in waar-
heid, krachtig tot God in de Naam van Christus 
of door Hem. Dit komen tot God door Christus 
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is het moeilijkst. We kunnen ons bewust zijn van 
onze toestand en oprecht genade begeren, terwijl 
we toch niet door Christus tot God kunnen gaan. 
Wie door Christus tot God komt, moet Hem eerst 
kennen. ‘Want die tot God komt, moet geloven 
dat Hij is.’ (Hebr. 11:6) Wie door Christus tot God 
komt, moet in staat gesteld worden om Christus 
te kennen. Mozes zegt: ‘Zo laat mij nu Uw weg 
weten, en ik zal U kennen.’ (Ex. 33:13) 
Niemand dan de Vader kan deze Christus open-
baren. (Matth. 11:27) Komen door Christus be-
tekent dat God de zondaar bekwaam maakt om 
zich te verbergen onder de schaduw van de Heere 
Jezus, zoals iemand zich ergens onder verbergt om 
zich te beschermen. (Matth. 16:16) Daarom noemt 
David Christus zo vaak zijn Schild, zijn Rondas, 
zijn Sterke Toren, zijn Burg en zijn Hoog Vertrek 
(Ps. 18:2; 27:1; 28:1) Niet alleen omdat hij door 
Hem zijn vijanden overwon, maar ook omdat hij 
door Hem genade vond bij God de Vader. Zo zegt 
God tegen Abraham: ‘Vrees niet, Abram, Ik ben 
u een Schild.’ (Gen. 15:1) Wie door Christus tot 
God komt, moet geloof hebben. Daardoor kan hij 
Christus aandoen en in Hem voor God verschij-
nen. Wie geloof heeft, wordt uit God geboren en 
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wordt zó een van Zijn kinderen. Door dit geloof 
wordt hij met Christus verenigd en wordt hij een 
lid van Christus gemaakt. (Joh. 3:5,7; 1:12) Als 
een lid van Christus komt hij tot God. Ik zeg: als 
een lid van Christus. God ziet die mens als een 
deel van Christus, als een deel van Zijn lichaam, 
vlees en gebeente. Hij is verenigd met Hem door 
uitverkiezing, door bekering en door verlichting. 
Door God is de Geest uitgestort in zijn hart.  
(Ef. 5:30) Nu komt hij tot God op grond van de 
verdienste van Christus, Zijn bloed, gerechtigheid, 
overwinning en voorbede. Hij is aangenomen in 
de Geliefde (Ef. 1:6; Eng. vert.) Zo is dit arme 
schepsel nu een lid van de Heere Jezus geworden. 
Daarom heeft hij nu toegang tot God. Vanwege 
deze vereniging met God wordt de Heilige Geest 
hem geschonken, waardoor hij zijn ziel kan uit-
storten voor God.

4. We moeten bidden door Christus door de kracht 
of de hulp van de Heilige Geest

Deze dingen zijn onlosmakelijk aan elkaar ver-
bonden. Ze zijn allemaal onmisbaar voor het ge-
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bed. Als ze worden gemist, wordt ons gebed door 
God afgewezen, hoe mooi het ook is verwoord. 
Zonder een oprechte, gevoelige, vurige uitstorting 
van ons hart voor God, is het gebed slechts lip-
pendienst. Als we niet door Christus bidden, zal 
ons gebed nooit aangenaam zijn in Gods oren. Als 
we niet bidden in de kracht en met de hulp van 
de Heilige Geest, zijn we als de zonen van Aäron 
die vreemd vuur offerden. (Lev. 10:1,2) Later zul-
len we hier meer over zeggen. Nu alleen dit: wat 
niet gesmeekt wordt door het onderwijs en met de 
hulp van de Geest, kan niet zijn naar de wil van 
God. (Rom. 8:26,27)

5. We moeten bidden om de dingen die God heeft 
beloofd (Matth. 6:6-8)

Het gebed is alleen oprecht als het blijft binnen 
het bestek van Gods Woord. Het is godslastering 
of op zijn best ijdel gepraat als het niet verbonden 
is met de Bijbel. Daarom hield David in zijn gebed 
zijn oog op het Woord van God gericht. Hij zegt: 
‘Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar 
Uw woord.’ En: ‘Mijn ziel drupt weg van treurig-
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heid; richt mij op naar Uw woord.’(Ps. 119:25,28). 
Zie ook de verzen 41, 42, 58, 65, 74, 81, 82, 107, 
147, 154, 169, 170. ‘Gedenk des woords, tot Uw 
knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen 
hopen.’ (Ps. 119:49) De Heilige Geest wekt het 
hart van de christen niet onmiddellijk op, maar 
door het Woord. Hij brengt het Woord bij het 
hart en opent dat. Daardoor wordt de mens aan-
gespoord om tot de Heere te gaan, om te zeggen 
hoe het met hem is en te pleiten en te smeken in 
overeenstemming met dat Woord. Dat deed ook 
Daniël, die machtige profeet van de Heere. Toen 
hij uit de boeken begreep dat de gevangenschap 
van de kinderen Israëls ten einde liep, bad hij – in 
overeenstemming met dat Woord – tot God. ‘In 
het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniël, 
in de boeken, dat het getal der jaren, van dewel-
ke het woord des Heeren tot de profeet Jeremia 
geschied was, in het vervullen der verwoestingen 
van Jeruzalem, zeventig jaar was. En ik stelde mijn 
aangezicht tot God de Heere, om Hem te zoeken 
met het gebed en smekingen, met vasten, en zak, 
en as.’ (Dan. 9:2,3)
De Geest helpt en leidt de ziel als deze bidt naar 
Gods wil. En Hij leert de ziel ook te bidden naar 
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het Woord van God en overeenkomstig Zijn belof-
te. Daarom bad onze Heere Jezus Christus niet om 
verlossing, hoewel Zijn leven op het spel stond. 
‘Of meent gij dat Ik Mijn Vader nu niet kan bid-
den, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen en-
gelen bijzetten? Hoe zouden dan de Schriften ver-
vuld worden, die zeggen dat het alzo geschieden 
moet?’ (Matth. 26:53,54) Als er maar één woord 
voor stond in de Schrift, zou Ik spoedig uit de han-
den van Mijn vijanden verlost zijn. Ik zou door de 
engelen geholpen worden. Maar de Schrift geeft 
geen grond voor zo’n gebed, want daar staat iets 
anders geschreven. 
We moeten dus bidden in overeenstemming met 
het Woord en de belofte. Door het Woord moet 
de Geest ons leren hoe we moeten bidden en om 
welke dingen we moeten smeken. ‘Ik zal wel met 
de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand 
bidden.’ (1 Kor. 14:15) Maar dat kan niet zonder 
het Woord. Want als zij het Woord van de Heere 
verwerpen, ‘wat wijsheid zouden zij dan hebben?’ 
(Jer. 8:9)
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6. We moeten bidden voor het welzijn van de Kerk

Dit houdt in wat dient tot eer van God, tot ver-
hoging van Christus of tot het welzijn van Zijn 
volk. Want God en Christus en Gods volk zijn zo 
nauw verbonden: als we bidden voor het welzijn 
van een van hen, moeten allen daarbij inbegrepen 
zijn. Christus is in de Vader; zo zijn Gods kinde-
ren in Christus. Wie Gods volk aanraakt, raakt 
Zijn oogappel aan. Bid daarom om de vrede van  
Jeruzalem. Dan bid je voor alles wat nodig is voor 
jou. Want Jeruzalem zal nooit volkomen vrede 
hebben vóór ze in de hemel is en er is niets wat 
Christus vuriger begeert. Dat is ook de plaats die 
God haar door Christus gegeven heeft. Wie bidt 
voor de vrede en het welzijn van Sion of de Kerk, 
vraagt in het gebed om wat Christus heeft gekocht 
met Zijn bloed en ook om wat de Vader Hem als 
de prijs daarvoor gegeven heeft. Wie daarom bidt, 
moet vragen om een overvloed van genade voor 
de Kerk tegen alle beproevingen. Hij moet smeken 
of God de beproevingen niet te zwaar wil maken. 
Hij moet vragen of alle dingen mogen meewerken 
ten goede voor de Kerk. Hij moet bidden of God 
Zijn kinderen, Gods zonen, onbevlekt en onschul-
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dig wil bewaren te midden van een krom en ver-
draaid geslacht. Daarom heeft Christus Zelf gebe-
den in Johannes 17. Dat is ook de inhoud van alle 
gebeden van Paulus, zoals zo mooi blijkt uit een 
van zijn gebeden: ‘En dit bid ik God, dat uw liefde 
nog meer en meer overvloedig worde in erkente-
nis en alle gevoelen; opdat gij beproeft de dingen 
die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en 
zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus;  
vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door 
Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van 
God.’ (Fil. 1:9-11) U ziet dat Paulus maar kort 
bidt. Toch is zijn gebed vol goede wensen voor de 
Kerk, van het begin tot het einde. Paulus vraagt 
of ze staande mag blijven en voortgaan, in de 
meest voortreffelijke gemoedsgesteldheid, onbe-
vlekt, oprecht en zonder aanstoot te geven tot de 
dag van Christus, hoe zwaar de verzoekingen en 
vervolging ook zullen zijn. (Ef. 1:16-21; 3:14-19; 
Kol. 1:9-13)
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7. We moeten bidden om onderwerping aan Gods 
wil

Zoals ik al heb gezegd, onderwerpt het gebed zich 
aan Gods wil. De bidder zegt: ‘Uw wil geschiede’, 
zoals Christus ons heeft geleerd. (Matth. 6:10) 
Daarom moeten Gods kinderen in alle ootmoed 
zichzelf, hun gebeden en alles wat ze hebben, neer-
leggen aan de voeten van hun God om daarmee 
te doen wat Hij in Zijn hemelse wijsheid het best 
acht. Toch moeten zij er niet aan twijfelen dat God 
hun begeerten zal vervullen op de manier die het 
best is voor hen en die het meest strekt tot Zijn 
eer. Als zij bidden met onderwerping aan Gods 
wil, betekent dat niet dat ze twijfelen aan Gods 
liefde en goedheid voor hen. Zij zijn echter niet 
altijd zo wijs. Soms heeft de satan de overhand 
en verzoekt hij hen om te bidden om dingen die 
niet zouden zijn tot eer van God of tot welzijn van 
Zijn volk. ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij tot 
Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, 
Hij ons verhoort. 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.’ (1 Joh. 5:14,15) Zoals ik al eerder heb 
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gezegd, zal het gebed dat niet in en door de Geest 
is opgezonden niet verhoord worden, omdat het 
niet naar Gods wil is. Want de Geest alleen kent 
Gods wil. Daarom weet Hij hoe we moeten bid-
den naar Gods wil. ‘Want wie van de mensen weet 
hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, 
die in hem is? Alzo weet ook niemand wat in God 
is, dan de Geest van God.’ (1 Kor. 2:11) Maar ik 
zal hier nog verder op ingaan.


