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1. De leerschool van het gebeD

Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort.
romeinen 8:26b

GELIEFDE lezer, wanneer wij in deze meditaties uw aandacht wen-
sen te bepalen bij het gebed, dan betreden wij de plaats waarvan de 

Heere tot Mozes zegt: ‘Trek uw schoenen uit van uw voeten; want de 
plaats waarop gij staat, is heilig land’ (Ex. 3:5).
Gods Woord vermaant ons niet alleen te bidden, maar de Heere heeft ook 
recht op ons gebed. Jezus geeft daartoe Zelf de opdracht in Lukas 11: ‘Bidt 
en u zal gegeven worden’ en in 1 Thessalonicenzen 5 schrijft Paulus: ‘Bidt 
zonder ophouden.’ Hier is geen sprake van ‘gebedsdwang’, maar van een 
gewillig en vrijwillig uitgaan met een Izak in het veld. Het gebed wordt 
in het leven van de oprechte bidder een levenskwestie, een ademtocht.
Wanneer het God behaagt de mens van dood levend te maken, vergaat 
het hem gelijk Paulus, van wie de engel tot Ananias getuigt: ‘Want zie, 
hij bidt.’ Het gebed is de thermometer van het geestelijk leven. Kwijnt 
het gebed, dan kwijnt het geloofsleven.

Wat is eigenlijk bidden? Calvijn geeft hierop een helder en Schriftuur-
lijk antwoord, namelijk: ‘Het is een naderen tot God in Christus en ons 
smeekschrift neerleggen aan Zijn troon.’ Daarvan schrijft Paulus aan de 
gemeente van Filippi: ‘Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God.’
Wanneer dan ook op zulk een wijze de ziel mag worden uitgestort voor 
een alwetend God, duldt dit geen aanwezigheid van een derde. Dan 
neemt Jakob zijn twee vrouwen en dienstmaagden en kinderen en doet 
ze over de beek trekken en lezen wij: ‘Doch Jakob bleef alleen over’ (Gen. 
32:24). Hiervan zegt Jezus tot Zijn discipelen: ‘Wanneer gij bidt, ga in 
uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in 
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het verborgen is, en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden’ (Matth. 6:6).
Hoe menigmaal lezen we dat Jezus Zelf op de berg ging alleen, om te 
bidden tot Zijn hemelse Vader.

De vraag rijst hier: kunnen wij eigenlijk wel bidden? Voor velen is dit 
nooit een vraag geweest, zowel ten tijde van Jezus’ omwandeling op aarde, 
als ook nu. De gestalte van de farizeeër die voor in de tempel stond en 
zijn handen ophief naar de hemel is ons van nature niet vreemd. De rijke 
jongeling had er ook geen moeite mee. Geliefden, vraag het eens aan die 
leerlingen, die door genade hun voeten mochten zetten op de leerschool 
van het gebed. Zij zullen van harte instemmen met het getuigenis van 
Paulus: ‘Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort.’ 
Het gebedsonderwijs is op die leerschool een van de hoofdvakken. Daar 
stort die Leraar ter gerechtigheid de Geest der genade en der gebeden 
uit in het hart van dat in zichzelf biddeloos volk en mogen zij ervaren 
dat de Geest Zelf voor hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar 
leert zulk een leerling de bede van de tollenaar verstaan: ‘O God, wees 
mij zondaar genadig.’ Dit gebedsonderwijs blijft deze leerling nodig tot 
de laatste snik.
Wat een voorrecht, ja een noodzakelijkheid, wanneer in de verdere oefe-
ningen op die school geleerd mag worden dat de leerling een Voorbidder 
heeft aan de rechterhand van de Vader, Die daar voortdurend Zijn gebeden 
opzendt, ten goede voor Zijn volk en tot eer van Zijn Vader. Zijn gebed 
vindt altoos gehoor in het binnenste heiligdom, omdat ze gegrond zijn 
op Zijn enige en eeuwige offerande.
De vorst der duisternis zal altijd trachten de deur van deze leerschool te 
sluiten en het onderwijs ongedaan te maken. Maar ook wanneer Gods 
kinderen niet kunnen bidden, durven, of zelfs niet willen bidden, dan 
klinkt het: ‘Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude.’ Alleen 
geheiligd in Zijn voorbede kunnen de gebeden van die leerlingen verho-
ring vinden. Het is dan ook een goede zaak onze kinderen te leren hun 
gebeden te besluiten met de woorden: ‘Om Jezus’ wil’.
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Het verder afdalen in de schacht van zelfkennis van ons bestaan maakt het 
gebedsleven meer noodzakelijk en dierbaar. Daniël zou het in de zondige 
sfeer van Babel nooit hebben uitgehouden wanneer hij niet driemaal 
daags zijn knieën had gebogen voor de open vensters naar Jeruzalem. Hij 
had zijn vaste gebedstijden, ons ten voorbeeld. Zouden wij alleen bidden 
wanneer wij er behoefte aan hebben, dan zou ons gebedsleven er droevig 
uitzien. Een nagelaten gebed kan ook geen verhoring vinden.
Tegelijk kan de vraag opkomen: zullen de gebeden van een onbekeerde 
– een vreemdeling van die leerschool – verhoord worden? Laten we niet 
vergeten dat de oorzaak van de verhoring van het gebed niet ligt in het 
bekeerd zijn. Het is niet om het gebed, maar op het gebed. Dan horen wij 
de dichter uit Psalm 81 vers 7 zingen: Op uw noodgeschrei deed Ik grote 
wonderen. We denken hier ook aan de gebeden van de Ninevieten, die 
verhoring vonden, zodat de inwoners werden gespaard.

Geliefden, laten wij onze eigen gebeden eens toetsen aan Gods Woord. 
Hoe vaak bidden wij om bekering, om een nieuw hart, terwijl wij geen 
of weinig belang hebben bij de verhoring van dat gebed, omdat wij geen 
waarde zien in hetgeen wij bidden. Helaas is de inhoud van ons gebed vaak 
op onszelf gericht, bijzonder ook in tijden van ziekte of tegenspoed. Het 
is dan ook geen wonder dat de Heere tot ons zegt: ‘Gij bidt en ontvangt 
niet, omdat gij kwalijk bidt.’
Aangaande de verhoring van het gebed van die leerlingen wordt het 
wonder wel groter, maar nooit kleiner. Wij lezen over deze verhoring in 
Jakobus: ‘Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elia was een 
mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou 
regenen en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En 
hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht.’
Geliefde lezer, dit mocht ons moed geven om de Heere aan te lopen als 
een waterstroom. De God van Elia leeft nog en gaat nog door met Zijn 
werk, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Dan zal die leerschool van het 
gebed voor altijd zijn gesloten en zullen die leerlingen geen bewijs van 
goed gedrag ontvangen, maar een witte keursteen, waarop geschreven 
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een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Daar zal niet 
de bidder, maar de Voorbidder in het middelpunt staan, Die waardig is te 
ontvangen de lof en aanbidding en dankzegging tot in der eeuwigheid.

 Sla ied’re zucht, mijn hart ontgleden,
 Opmerkend gâ; schenk mij ’t genot
 Uws heils, mijn Koning en mijn God!
 Ik zal tot U, met mijn gebeden,
 Eerbiedig treden.
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