
HOOFDSTUK 24: BIDDEN IS ADEMHALEN

 Bidden is wel vergeleken met ademhalen. Je haalt adem bij God. Dat doe je als je levend contact met Hem 
hebt. Te beginnen bij het Woord van God, door Hem geademd. Als Hij aan het woord komt, komt zijn adem 
vrij. Maar als je Hem aan het woord hebt gelaten, verwacht Hij ook dat je Hem antwoordt en je gedachten 
verwoordt. Via het gebed mag je de directe omgang met Hem beleven. Een christen kan niet zonder gebed. 
Zonder gebed verwijder je je en vervreemd je op den duur van de levende God. Bidden veronderstelt dat je 
een relatie met God hebt, het is een bewijs van verbondenheid met Hem. De Here God wil gebeden worden. 
Hij wil betrokken worden in ons leven en niet buiten gesloten worden. Hij wil van ons horen hoe het met ons 
gaat, dat we niet zonder Hem kunnen leven. Hij wil onze gebeden ook gebruiken als middel om zijn doel te 
bereiken. Via biddende mensen voert Hij Zijn plannen uit.

 Ons gebedsleven kan door verschillende belemmeringen afnemen of verslappen. 
A. Er zijn een aantal belemmeringen te noemen die ontstaan zijn onder invloed van de tijdgeest:
 Wanneer je ziet op de grootheid van het heelal vinden sommigen het moeilijk te geloven dat God Zich zo 

intensief met mensen bemoeit. De kans dat God je gebed verhoort schat men niet zo hoog in.
 Het beeld van de God die overal boven staat en naar believen kan ingrijpen, staat onder druk. Kan God 

het wel aan?
 De  mondige  mens  voelt  zich  niet  meer  zo  afhankelijk  van  God.  Waarom zou  je  God  nog  dingen 

voorleggen die je zelf wel kunt veranderen?
 Door ons jachtige, drukke leven missen we de rust en regelmaat om te bidden.
 Voor sommigen wordt het gebed een lege huls: de vorm blijft behouden, maar het is niet meer dan het 

uitspreken van dode formules. Het is een bidden met de lippen geworden, zonder dat het hart erbij is.
B. De Bijbel noemt ook een aantal redenen die verstorend werken op het gebedsleven:
 Wie niet wil luisteren naar de wet, diens gebed is zelfs een gruwel.
 Je manier van bidden kan egoïstisch zijn, met als resultaat dat je niet ontvangt.
 Gebrek aan vertrouwen belemmert het gebed.
 Jezus waarschuwt niet veel woorden te gebruiken bij het bidden, om daarmee vooral de aandacht op jezelf 

te vestigen.
 Onverstandig leven met je vrouw belemmert je gebeden.

 Weet tot Wie je bidt en wie je zelf bent als bidder. 
 Je bidt tot onze Vader in de hemel. Hij is de Allerhoogste Majesteit. Je komt tot Hem op grond van het 

werk dat Christus volbracht heeft. Je bidt tot de Vader via zijn Zoon. Je bidt tot de Eeuwige God, die het 
heden kent en de toekomst overziet. Hij kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Denk 
daarom nooit te klein van God, denk groot van Hem.

 Laat zijn grootheid je houding bepalen:  maak jezelf klein voor die grote God. God vraagt dat we onze 
nood en ellende grondig kennen. Realiseer je dat je grootste nood is dat Hem zou verliezen. Bidden 
betekent ook dat je zelf meewerkt en je je eigen gebeden niet in de weg staat.

 Maak van bidden geen dwangmiddel. Bidden is geen makkelijk middel om van God te krijgen wat je op een 
andere manier niet krijgt. God hoort onze gebeden, maar Hij verhoort niet altijd op de manier die wij willen. 
God laat zich niet dwingen. Je mag je wensen kenbaar maken, maar we kunnen onze wil niet aan Hem 
opleggen. Laat de toon van je gebed zijn: geeft U wat U vindt dat wij nodig hebben. Al begrijpen wij God 
niet altijd, Hij is wel te vertrouwen. God geeft ons altijd het goede, dat wat goed voor je is. Bidden is je 
uitstrekken naar God met alles waarmee je het moeilijk hebt. Hij hoort ons. Als het in zijn ogen goed is, 
geeft Hij wat we vragen. Hij hoort altijd door ons op al onze gebeden in Jezus naam zijn Geest te geven. Die 
Geest bidt met je mee en Hij zucht met je mee. Je mag met wat je niet ontvangt op Hem terugvallen en je 
kunt met wat je niet ontvangen hebt in Zijn kracht verder!

 Ziekenzalving en genezingsdiensten staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Jakobus vraagt aandacht 
voor de kracht van het gelovige gebed en de verwachting van Hem die wonderen kan doen. Genezing kan 
nooit een doel in zichzelf zijn, genezing richt zich op de Geneesheer. Genezingsdiensten roepen de nodige 
vragen op (zie boek).  Christus geneest wanneer Hij wil en wie Hij wil. Niet genezen worden is niet een 
kwestie van geloof dat niet genoeg is, maar Mijn genade is u genoeg!

 Het gebed is het voornaamste in de dankbaarheid.  Het gebed is een heel bijzondere manier om je dank te  
uiten voor de verkregen genade.  Dankbaar zijn is van genade spreken. De Heer wil zijn genade kwijt aan 
allen die Hem erom vragen en met lege handen bij Hem komen. We kunnen geen dag zonder die genade, 
daarin zijn we van Hem afhankelijk. In ons gebed mogen we Hem danken, dat we bij Hem komen mogen.
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