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Heeft u zich wel eens afgevraagd: wat is het doel 

waarom ik hier op aarde ben? Is het leven echt 

alleen maar een komen en gaan van mensen 

in een wereld vol tegenstellingen, chaos en 

verwarring? Waarin men het beste ervan probeert 

te maken om het leefbaar te houden voor deze 

en volgende generaties? Of is er veel meer te 

zeggen over de zin van het leven? Zou ons leven 

echt alleen maar willekeur zijn en ontstaan 

door bijvoorbeeld een toevallige knal ver in het 

verleden? Deze serie ‘Over God’ neemt u mee in 

deze zoektocht. De serie beschrijft Wie God is en 

laat u kennismaken met de boodschap van de 

Bijbel, het Boek van God. Dat Boek geeft antwoord 

op de belangrijke levensvragen.  

welkom!

serie Over God
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De eerste mensen, Adam en Eva, woonden in het paradijs. 

Wat waren zij daar blij en gelukkig. God had alles heel goed en 

mooi geschapen. Zij genoten daar elke dag van, verdriet en pijn 

kenden ze niet. Het allermooiste was dat God elke dag dicht bij 

hen was. Hij zorgde voor hen. Hij praatte met hen. God was de 

Allerbelangrijkste in hun leven. 

De Heere hield veel van Adam en Eva. En Adam en Eva hielden 

veel van God. Ze kenden elkaar en spraken met elkaar. Ze gingen 

dagelijks met elkaar om. Deze bijzondere omgang met God is zo 

niet gebleven. Doordat Adam en Eva God opzij schoven, is deze 

omgang met God verbroken. 

Nu ervaren wij -als verre nakomelingen van Adam en Eva- God 

niet meer als de Belangrijkste in ons leven. Ook in ons leven 

geldt dat de relatie met God verbroken is. Dat is heel erg, want 

daardoor ervaren we niet het grootste geluk. Ook hebben wij 

straf, dat is de dood, verdiend. God had namelijk een verbond 

-een overeenkomst- met de mensen gemaakt, maar wij wilden 

niets meer met Hem te maken hebben. 

Gelukkig kan het nog goed komen tussen een zondig mens en 

Wat is het fi jn als u mensen om u heen hebt, die van u houden. 

Mensen waar u mee optrekt en met wie u op een goede manier 

om kan gaan. Mensen voor wie u er bent en die er voor u zijn. 

Dat is belangrijk in dit leven, want we hebben anderen nodig in 

goede en in slechte tijden. Nog veel belangrijker is de omgang 

met God. Dat we Hem kennen als onze Schepper en Redder. 

1. Bidden hoort bĳ  het 
    omgaan met God
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God. Daar had God al voor gezorgd. Het kan weer goed komen 

door de Heere Jezus, de Zoon van God, die als Godmens op de 

wereld kwam. Hij alleen kan de goede omgang met God weer 

herstellen. Dan wordt God weer de Allerbelangrijkste in ons leven. 

Als dat zo is, verlangen we er naar om Zijn stem te horen en met 

Hem te leven. Dit kan door te lezen in de Bijbel, te luisteren in de 

kerk en door te spreken met God. 

Spreken met God noemen we bidden. Daar gaat dit boekje 

over. Bidt u al tot God?

KERN:
Genesis 3 vers 10 

En Adam zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; 
want ik ben naakt; daarom verborg ik mĳ 
 

LEES IN DE BIJBEL:
Genesis 3
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2. Bidden is 
  spreken
  met God

Wat heeft Saulus een haast! Ja, hij wil zo snel mogelijk in 

de stad Damascus zijn. Daar moet hij belangrijk werk doen, 

vindt hij. Hij wil de volgelingen van Jezus gevangennemen. 

Plotseling ziet Saulus een fel licht. Van schrik valt hij op de 

grond. Dan hoort hij ook heel duidelijk een stem. God gaat tot 

hem spreken. God vertelt hem: ‘Saulus, je strijdt tegen Mij, je 

bent ongehoorzaam.’ Wat doet Saulus als hij dat hoort? Hij gaat 

bidden tot God. Hoor maar: “Heere, Wie bent U? Heere, wat wilt 

U dat ik doen zal?” Saulus krijgt van God de opdracht om naar 

een bepaald huis in Damascus te gaan. Wat gaat hij doen als hij 

daar is? Opnieuw bidden tot God.
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KERN:
Bijbel: Handelingen 9 vers 6 midden 

Heere wat wilt Gĳ  dat ik doen zal?
 

LEES IN DE BIJBEL:
Handelingen 9 vers 1 t/m 20

God heeft de aarde geschapen. Alles wat Hij gemaakt heeft, 

vertelt dat de Heere de grote en heilige God is. Ook wij mensen 

zijn door God geschapen om Hem te eren en te loven. Daar hoort 

ook het bidden bij. 

Bidden is praten met God. Bidden is ook denken aan God. Als u 

bidt, gaat u in gedachten naar God toe. In het bidden kunt u alles 

wat u bezig houdt, waar u mee bezig bent en wat u nodig hebt 

aan de Heere vertellen. Ook mag u de Heere danken voor alles 

wat u van Hem gekregen hebt. 

Het is belangrijk om in ons gebed eerlijk aan God te vertellen 

wat we verkeerd hebben gedaan. Dan belijden we onze zonden 

en vragen we aan God of Hij ons onze ongehoorzaamheid wil 

vergeven, zodat we weer gaan leven tot Zijn eer. Dan wordt 

bidden net als ademhalen. Als u geen ademhaalt, sterft u. Zonder 

het gebed kunt u niet echt leven. Daarom is bidden tot God zo 

belangrijk. Dat zien we bij Saulus. Toen God tot Hem gesproken 

had, kon Saulus niet meer leven zonder het spreken met God. Hij 

had de Heere nodig, elke dag. 

Dat was bij de Heere Jezus ook zo. Hij bad ook elke dag tot Zijn 

Vader in de hemel. Zelfs de Heere Jezus kon niet zonder het 

gebed. Ook u mag tot de Heere God bidden.
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3. Bidden mag  

    en moet

“Pa, als u sterft krijg ik toch een deel van uw geld? Ik wil dat nu 

alvast hebben!” Ricardo kijkt zijn vader aan. Zijn vader knikt 

en geeft waar zijn zoon om vraagt. Na een paar dagen vertrekt 

Ricardo met het geld wat hij gekregen heeft. Ver weg bij zijn 

vaderlijke huis vandaan begint Ricardo te feesten. Al snel heeft 

hij heel veel vrienden. Totdat… zijn geld op is. Dan heeft Ricardo 

niets meer en zijn ‘vrienden’ zijn hem al snel weer vergeten. 

Ricardo denkt na over wat hij gedaan heeft en hij wordt heel 

erg verdrietig. Wat is hij een slechte jongen. Hij had beter thuis 

kunnen blijven, bij zijn vader. Daar had hij het heel goed. Zal 

hij teruggaan? Wat zal zijn vader dan zeggen? Zou hij weer 

thuis mogen komen? Nee, Ricardo voelt wel: dat heeft hij niet 

verdiend. Toch neemt hij zijn besluit. Hij zal gaan en alles eerlijk 

tegen zijn vader vertellen! Als hij dicht bij huis komt, gebeurt er 

iets wonderlijks…. De vader van Ricardo staat op de uitkijk en is 

zo blij dat zijn zoon weer teruggekomen is. In plaats van de boze 

woorden die Ricardo heeft verwacht, omhelst zijn vader hem, 

kust hem en organiseert een groot feest! 
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KERN:
Bijbel: Lukas 15 vers 18 

Ik zal opstaan en tot mĳ n vader gaan, en ik zal tot hem 
zeggen: ”Vader, ik heb g� ondigd tegen den Hemel en voor u;
 

LEES IN DE BIJBEL:
Lukas 15 vers 1 t/m 32

De Heere God is heilig en rechtvaardig. Dat betekent dat Hij 

helemaal goed is, zonder het minste kwaad. God haat al het 

kwade. Daar wil Hij niets mee te maken hebben. Daarom vindt 

Hij de ongehoorzaamheid van de mensen en alle verkeerde 

dingen die zij doen heel erg. God heeft het recht om nooit meer 

naar ons om te kijken. In het paradijs koos de mens er immers 

voor om bij Hem weg te gaan. Net zoals Ricardo deed. Ook hij 

verliet zijn vader en had het niet verdiend dat zijn vader hem 

weer wilde ontvangen. 

Het zou eerlijk -en begrijpelijk- zijn als God tegen ons zou 

zeggen: “Ga uw eigen gang maar. Doe maar wat u zelf wilt. 

Ik help u niet. Ik luister niet naar u, omdat u ook niet naar Mij 

luistert.” Toch doet de Heere God dat niet. Wij, mensen die vanuit 

onszelf leven zonder God en Hem niet nodig hebben, mogen 

toch tot de heilige God bidden.

Ja, de Heere God zegt zelfs dat we niet alleen tot Hem mógen 

bidden, maar dat we ook tot Hem móeten bidden. God wil dat we 

in het gebed ‘tot Hem gaan’. Niet zomaar een keertje, maar elke 

dag opnieuw. God wil dat u eerlijk aan Hem vertelt wie u bent en 

dat u aan Hem vraagt om vergeving van uw zonden en om een 

leven met Hem. De Heere staat bij wijze van spreken elke dag op 

de uitkijk. Want Hij is niet alleen heilig en rechtvaardig, maar ook 

vol van goedheid en genade en om Jezus’ wil, kan Hij ook uw 

zonden vergeven. Wat is de Heere goed!
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Als u bij koning Willem-Alexander op bezoek gaat, moet u zich 

houden aan bepaalde regels. Voordat u bij hem op bezoek gaat, 

worden die regels aan u verteld. U kunt niet zomaar aanbellen, 

maar u moet zich bij iemand melden. U kunt hem niet zomaar 

bij zijn voornaam noemen, maar u moet hem aanspreken met 

‘majesteit’. Ook wordt vooraf precies afgesproken waar u wel 

en juist niet over mag spreken. Als u bij de koning op bezoek 

gaat, doet u uw best om alles te doen zoals het hoort. Als we in 

gedachten naar God toegaan om met Hem te spreken, wil Hij 

ook dat we komen zoals het hoort.

4. Bidden zoals 
     het hoort
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Bidden is belangrijk. Bidden mag en bidden moet, lazen we in 

het vorige hoofdstuk. Maar kunnen we ook echt bidden? Bidden 

zoals de Heere dat wil? In de Bijbel, het Woord van God, staat: 

‘Want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort.’ 

(Romeinen 8 vers 26). Dat betekent, dat wij mensen niet kunnen 

bidden zoals God dat wil. Het kan gebeuren dat we wel doen 

alsof we met God spreken, maar dat we ondertussen met onze 

gedachten heel ergens anders zijn. Of dat we in het bidden alleen 

maar aan ons zelf denken en niet aan God. Zo wil God het niet.
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KERN:
Bijbel: Lukas 18 vers 13

En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet 
opheff en naar de hemel, maar sloeg op zĳ n borst, zeggende: 

“O God, wees mĳ  zondaar genadig!” 

 
LEES IN DE BIJBEL:
Lukas 18 vers 10 t/m 14

Gelukkig staat er in de Bijbel ook hoe we écht kunnen bidden. Dat 

wil de Heere Zelf ons leren. De Heere Jezus heeft dat door middel 

van een verhaal duidelijk gemaakt. 

Er waren twee mannen op weg naar de tempel om te bidden. De 

ene man ging vooraan staan. Hij vond zichzelf heel belangrijk en 

wilde dat iedereen hem zou zien en horen. Hij bad tot God en zei: 

“O God, ik dank U dat ik niet ben zoals moordenaars en dieven en 

andere slechte mensen. Maar ik doe juist heel veel goede dingen. 

Ik bid elke dag. Ik lees elke dag in de Bijbel…” 

De andere man staat achterin. Nee, hij wilde niet dat andere 

mensen hem zagen. Hij voelde zich slecht door alle verkeerde 

dingen die hij deed. Toch ging hij wel bidden tot God, want hij 
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kon niet zonder Hem. Zijn gebed was heel anders: O God, wees 

mij zondaar genadig!” Dat betekent: ‘Heere, ik heb veel slechte 

dingen gedaan, ik leef zonder U en denk alleen maar aan mezelf. 

Ik heb straf verdiend, maar U bent een God van genade, wilt U 

mij vergeven?’ 

Wie van deze twee heeft echt gebeden? In de Bijbel staat dat de 

Heere het gebed van de laatste man heeft verhoord. Het gaat dus 

niet om een mooi gebed, maar om een oprecht, een eerlijk gebed. 

En dan mogen we alles waar we mee zitten tegen de Heere 

zeggen. Hij wil dat wij ons hart voor Hem uitstorten. Dat maakt 

het spreken met de Heere zo veel rijker dan het spreken met een 

aardse koning. En zo wil God zondige mensen leren bidden, door 

de Heilige Geest. Ook vandaag nog. 
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5. Bidden, 
  maar tot Wie?
In het paleis van koning Willem-Alexander komt u niet zomaar 

binnen. U moet zich eerst bij iemand melden. Als u toegelaten 

wordt, brengt iemand u naar de kamer waar de koning is. 

Mensen kunnen ook niet zomaar bij God komen. Zelfs niet 

als ze bidden. God is immers volmaakt en heilig. En wij niet. 

Daarom is de Heere Jezus nodig. Hij is de Tussenpersoon. Hij 

brengt de gebeden van de mensen die bij Hem horen naar God.
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KERN:
Bijbel: Jesaja 6 vers 5 

Wee mĳ , want ik verga! dewĳ l ik een man van onreine lippen ben, en 
ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mĳ n 
ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen g� ien.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Hebreeën 4 vers 14 t/m 16

Bidden is praten met God. Maar, Wie is God? Hij is de Schepper van 

hemel en aarde. Hij is de allerhoogste Koning. Hij regeert en weet 

wat goed is, omdat Hij goed is. God kan alles, God weet alles en 

God ziet alles. Hij kent ook u, omdat Hij uw Maker is. Hij  weet wat 

u doet, zegt en denkt en in welke situatie u zich bevindt. En Deze 

God zoekt mensen op en roept tot hen om zich tot Hem te keren. 

Maar kunnen wij dan zomaar tot Deze God bidden? Nee, niet 

zomaar. In de Bijbel lezen we van een gelovige man, Jesaja. Op 

een dag ziet Jesaja in een visioen, dat is een soort droom, God 

in de hemel zitten op een troon. En rondom die troon ziet hij 

engelen met zes vleugels. Met twee vleugels bedekken ze hun 

gezicht. Met twee vleugels bedekken ze hun voeten en met twee 

vleugels vliegen ze. De engelen roepen naar elkaar: “Heilig, heilig, 

heilig is God de HEERE!” 

Als Jesaja dat hoort en ziet, wordt hij bang. Hij zegt: “Help mij, 

ik ga sterven, want ik ben onheilig. Ik ben vol verkeerde dingen, 

ik kan niet voor God bestaan.” Toch hoeft Jesaja juist niet bang 

te zijn voor God. Jesaja hoeft op dit moment nog niet te sterven. 

Nee, want bij deze God is genade en vergeving te ontvangen. God 

heeft deze wereld liefgehad en daarom Zijn Zoon Jezus gegeven. 

En door Hem is er weer een mogelijkheid om tot God te spreken 

en met Hem te leven. Alleen door Jezus kunnen we weer bij God 

komen en tot Hem bidden. Dat is een groot wonder! Daarom is 

het belangrijk dat u ook Jezus leert kennen, nu u nog leeft. Want 

alleen om Jezus’ wil kan en wil de Heere onze gebeden horen.
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6. Bidden, 

   maar hoe?

Als u bidt, is het ook belangrijk om u voor te 

bereiden. U spreekt niet zomaar tot iemand, 

maar tot de grote en heilige God. Daarom is 

het nodig om -voordat u gaat bidden- te bedenken tot Wie u 

bidt. Bedenk ook dat Hij wil dat wij eerbiedig spreken tot Hem. 

Eerbiedig betekent dat we alleen maar gericht zijn op de Heere. 

Dus dat u tijdens het bidden niet met andere dingen bezig bent. 

Daarom is het goed om uw handen te vouwen en uw ogen te 

sluiten, zodat u niet afgeleid wordt. 

Dan bidt u tot God zoals een bedelaar vraagt om eten of geld. 

Dat betekent ook, dat u beseft dat u er helemaal geen recht op 

hebt dat God naar u luistert. Bijvoorbeeld zo: “Heere, U bent de 

allerhoogste God en ik ben maar klein en vol verkeerde dingen. 

Ik ben zondig. Ik heb niets verdiend, ik kan zelf ook niet goed 

bidden, mijn gedachten dwalen zelfs af, maar wilt U mij, om 

Jezus’ wil, verlossen van mijn zonden?” 

Als u iets graag wilt hebben en erom gevraagd hebt, ziet u ernaar 

uit dat u het krijgt. Daarom is het belangrijk om na het bidden uit 

Voordat u bij koning Willem-Alexander 

op bezoek gaat, is het belangrijk om u 

goed voor te bereiden. U doet uw netste 

kleding aan. U denkt er van te voren 

over na wat u gaat zeggen en hoe u zich 

bij de koning moet gedragen. 
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KERN:
Bijbel: Mattheüs 15 vers 25 

En zĳ  kwam en aanbad Hem (J� us), zeggende: 
‘Heere, help mĳ !
 

LEES IN DE BIJBEL:
Mattheüs 15 vers 22 t/m 28
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te zien naar de verhoring, naar antwoord op uw gebed. Dat doet 

u in het dagelijks leven toch ook als u iemand een vraag hebt 

gesteld? Antwoord op het gebed geeft God vooral vanuit de Bijbel. 

De Bijbel is het Boek van God, waarin Hij tot mensen spreekt. 

Daarom is het belangrijk om naast het bidden ook elke dag in de 

Bijbel te lezen.
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Peter loopt door de stad. Overal om hem heen is beweging en geluid. 

Muziek uit de winkels dreunt door in zijn oren. Dwars daar doorheen 

klingelt de bel van de tram, waar zojuist twee giechelende meisjes 

zijn uitgestapt. Even verderop klinkt het brommende geluid van 

voorbijrijdende auto’s. En het geblaf van een grote hond komt er maar net 

bovenuit. Peter kijkt om zich heen. Grote reclameborden schreeuwen om 

aandacht. Wat een onrust om hem heen en wat een onrust ook van binnen 

in zijn gedachten. Nergens kan hij rust vinden. Nergens?

7. Bidden, maar waar?
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God is overal. Hij ziet alles, Hij weet alles en Hij hoort alles. Niets is voor 

Hem verborgen. Er is geen plek op aarde waar God ons niet ziet of hoort. 

U kunt dus nooit voor de Heere wegvluchten. Daarom is het beter om in 

het gebed naar Hem tóe te vluchten. Dat kan altijd en overal. 

Toch wijst de Heere ons in de Bijbel een plek aan waar we het beste 

kunnen bidden. Jezus zegt: ‘Als u bidt, ga dan in uw binnenkamer.’ Dat 

is een stille plek, waar niemand anders u ziet en waar u door niets en 

niemand wordt afgeleid. Een plek waar u in het gebed alleen kunt zijn, 

met God. 

Die plek kan voor iedereen verschillend zijn. Voor de een is dat zijn 

slaapkamer. Voor de ander de schuur of een plek in het park, of op een 

bankje bij het water. Heeft u uw stille plek? Of, wat wordt uw stille plek, 

uw binnenkamer? Het is goed en belangrijk om een rustige en stille plek 

op te zoeken waar u kunt bidden tot God. Hij wil ook uw Redder zijn en u 

helpen in alle dingen van het leven. 

KERN:
Bijbel: Mattheüs 6 vers 6 

Maar gĳ , wanneer gĳ  bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur 
gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw 
Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Mattheüs 6 vers 5 t/m 13



8. Bidden, 
  maar wanneer?

Kent u Daniël? Een van de boeken in de Bijbel draagt zijn 

naam. Hij leeft (zo lezen we daar) dicht bij de Heere en praat 

veel met Hem. Hij heeft de Heere lief en kan niet zonder de 

Heere. Hoe druk hij het ook heeft, als minister in het Perzische 

hof, hij zoekt altijd drie keer op een dag zijn stille kamer op om 

daar te bidden tot zijn God. Zelfs toen het in zijn land verboden 

werd om te bidden en hij hiervoor met de dood werd bedreigd. 

Voor Daniël is God de Allerbelangrijkste geworden en daarom 

riskeert hij zelfs zijn leven om drie keer op een dag in het 

gebed de Heere te zoeken.
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KERN:
Bijbel: Jesaja 55 vers 6 

Zoekt den HEERE terwĳ l Hĳ  te vinden is; 
roept Hem aan terwĳ l Hĳ  nabĳ  is.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Jesaja 55 vers 1 t/m 7

Ook voor ons is het belangrijk om met regelmaat te bidden. Op 

veel plaatsen in de Bijbel wijst de Heere God ons hier op. Het volk 

Israël ging op vaste tijden naar de tempel (het huis van God) om te 

bidden. En: elke avond, elke morgen en elke middag zal God mijn 

stem horen, wordt er in de Bijbel gezongen (Psalm 55 vers 18). 

Waarom is dit zo belangrijk? Waarom wil God onze stem 

steeds horen? Hij wil dat we Hem niet vergeten, en dat Hij de 

Belangrijkste wordt en de Belangrijkste voor ons blijft. De Heere 

had ons toch geschapen om met Hem te leven en om Hem te 

eren? Dat kan alleen als er verbinding is tussen Hem en ons. Dat 

is het doel waarvoor we hier op aarde zijn. 

Met regelmaat bidden, is niet gemakkelijk. Als u dit gaat proberen, 

zult u merken dat dit misschien maar moeilijk of zelfs helemaal niet 

lukt. Gelukkig mag u ook dat eerlijk tegen de Heere vertellen. Hij wil 

u, om Jezus’ wil, leren bidden door de Heilige Geest. Want dan alleen 

gaat u er echt naar verlangen om elke dag met God te spreken. 
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9. Bidden, maar wat?

In de vorige hoofdstukken is al veel geschreven over het 

gebed. Denk aan: tot Wie, hoe, waar en wanneer. Maar als 

vanzelf kan dan de vraag komen: maar wat moet ik bidden? 

Toen Jezus, de Zoon van God, op aarde was, bad Hij ook veel. 

Er waren mensen die Hem hoorden bidden. En zij vroegen aan 

Jezus: ‘leer ons bidden.’

22

Jezus zei: wanneer u gaat bidden, zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, 

gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, 

en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.



KERN:
Bijbel: Romeinen 8 vers 26 

En desgelĳ ks komt ook de Geest o� e zwakheden mede te hulp; 
want wĳ  weten niet, wat wĳ  bidden zullen, gelĳ k het behoort, 
maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelĳ ke zuchtingen.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Lukas 11 vers 1 t/m 13
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Jezus heeft dit gebed gegeven als leidraad voor onze gebeden. 

Hij laat zien dat we in het gebed spreken tot God, de Vader van 

de schepping, die in de hemel woont. Daarna volgen er drie 

gebeden die over Hem gaan: over Zijn Naam, Zijn Koninkrijk 

en Zijn wil. Jezus leert ons hier dat deze drie dingen het 

belangrijkste zijn. God op de eerste plaats. 

Daarna volgen drie gebeden die gaan over ons leven hier op aarde. 

God is de Gever van ons dagelijks brood, kracht en gezondheid. 

In kleine en grote dingen wil God onze Hulp en Sterkte zijn. Ook 

hebben we Hem nodig om vergeving van zonden te ontvangen 

en anderen te vergeven. Ook kunnen we niet zonder de hulp van 

God in de strijd tegen verzoekingen en verleidingen. Hij kan en wil 

ons daarvan verlossen. Het is opvallend dat Jezus leert om niet te 

bidden: geef mij, maar geef ons. Hij wil dat we niet alleen voor ons 

zelf bidden, maar ook voor de mensen om ons heen. 

Daarna is het goed om het gebed af te sluiten met het loven van 

de Heere. Hij is de Bron van alles. Van Hem is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid. Met het laatste woordje ‘amen’ 

spreken we uit dat God een hoorder van het gebed is en zeker zal 

doen wat naar Zijn wil is. 

Zo kan dit gebed ons helpen om te bidden tot God. Daarnaast 

staan er in de Bijbel nog meer gebeden. Als je deze gebeden leest, 

merk je dat ze in dezelfde lijn staan als het ‘Onze Vader’.



“Mam, ik wil een nieuwe telefoon!” Marcella stampt de kamer 

in, terwijl haar schooltas in de hoek van de kamer verdwijnt. 

Moeder kijkt met verbaasde ogen haar dochter aan. “Een nieuwe 

telefoon? Je hebt een jaar geleden een nieuwe gekregen!” 

“Nieuw?! Dat ding is allang weer ouderwets. Ik wil…”. “Niets 

ervan. Stop maar!” reageert haar moeder. “Ja maar, anderen uit de 

klas hebben een veel nieuwere! En ik…”.

10. Bidden, 
      maar waarvoor?
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Herkenbaar? Het voorbeeld gaat over een jongere, maar ook 

als we volwassen zijn geworden, hebben we vaak een lange 

verlanglijst van zaken die we graag willen. Dat kunnen spullen 

zijn, maar ook andere dingen zoals gezondheid of geluk. Als we 

eerlijk zijn, willen we vaak veel meer dan we nodig hebben. Hoe 

is dat als we praten met God en Hem om iets vragen? Mogen we 

overal om vragen? En geeft God altijd waar we om vragen? Het is 

belangrijk om daarover na te denken en in de Bijbel te lezen wat 

God Zelf hierover zegt. 



In de Bijbel vertelt de Heere God ons dat we niet mogen vragen 

om verkeerde, zondige dingen. Die gebeden zal God dus ook niet 

verhoren, want Hij haat de verkeerde dingen.

Wel mogen we alles wat we nodig hebben aan Hem vragen. Dat 

betekent: alles wat God vindt dat wij nodig hebben. Dat is heel 

belangrijk om te weten, Want alles waarvan Hij vindt dat wij 

het nodig hebben, zullen we ook krijgen. Zo mogen wij vragen 

of de Heere ons eten en drinken wil geven en of Hij dit ook wil 
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KERN:
Bijbel: Lukas 12 vers 31 

Maar zoekt het Koninkrĳ k Gods, 
en al d� e dingen zullen u toegeworpen worden..

LEES IN DE BIJBEL:
Lukas 12 vers 22 t/m 31

zegenen zodat we er nieuwe kracht uit krijgen. Wij mogen vragen 

of Hij ons wil helpen op ons werk of in ons gezin. Ook mogen wij 

vragen of de Heere ons zal helpen om geen verkeerde dingen te 

doen, maar juist zullen leven zoals Hij dat wil. Ja vooral mogen 

wij vragen of wij door de Heilige Geest een kind van God mogen 

worden. Dat betekent dat wij God gaan liefhebben met alles wat 

in ons is en onze naasten als onszelf. Dat is het allerbelangrijkste 

wat wij God kunnen vragen! Alle andere dingen (zoals kleding, 

eten en drinken) komen dan vanzelf.
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11. Bidden, 
    want God hoort!

Stelt u zich voor dat u nu hardop iets aan de president van 

Amerika vraagt. Hoort hij u dan? Nee, natuurlijk niet. Hij 

woont aan de andere kant van de wereld; hij kan uw vraag 

niet horen. God woont in de hemel. Hoort Hij dan wel alles 

waar u in het gebed om vraagt? Ja!
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KERN:
Bijbel: Jeremia 33 vers 3 

Roep tot Mĳ , en Ik zal u antwoorden.
 

LEES IN DE BIJBEL:
1 Samuël 3 vers 1 t/m 10 

De Heere God hoort en ziet alle dingen. Hij ziet het als u bidt 

en Hij hoort wat u bidt. Geeft de Heere God altijd waar wij om 

vragen? Nee, God verhoort niet alle gebeden. Waarom niet? Soms 

omdat we om verkeerde dingen hebben gevraagd. We denken 

dan dat we iets heel erg nodig hebben. Toch geeft de Heere het 

dan niet. In Zijn wijsheid overziet Hij heel ons leven, nu en in 

de toekomst. Hij weet dus veel beter wat we wel of niet nodig 

hebben. Wij mensen kunnen dat nooit overzien.

In de Bijbel staat dat de gedachten van God hoger zijn dan onze 

gedachten. Dat betekent dat God weet wat het beste voor ons is. In 

de Bijbel lezen we bijvoorbeeld dat Paulus iets in zijn leven heeft wat 

heel moeilijk voor hem is, wat hem pijn doet en verdriet geeft. Hij 

heeft er heel vaak last van. Wat het precies is geweest, staat er niet 

bij. Paulus bidt tot God, steeds weer opnieuw. Hij vraagt aan God of 

Hij hem ervan verlossen wil. De Heere hoort het gebed van Paulus. 

Wat is de Heere goed, dat Hij naar onze gebeden wil luisteren. 

Paulus krijgt ook een antwoord van de Heere, maar hij krijgt niet 

waar hij om gevraagd heeft. De Heere verhoort zijn gebed niet.

De Heere zegt iets anders tegen Paulus: “Mijn genade is u genoeg.” 

Dat betekent: Paulus ik weet waar u last van heeft, maar Ik verlos u 

er niet van. U krijgt van Mij wel kracht en hulp om die last te dragen. 

Door deze moeilijkheid heeft u dagelijks Mijn kracht nodig. De 

Heere weet wat goed voor Paulus is. En zo weet de Heere ook wat 

goed voor ons is. Zult u daaraan denken als u tot God bidt?

God hóórt u altijd en overal, maar Hij vérhoort zoals Hij dat wil 

en wanneer Hij wil. 

29



Tenslotte...
Dit is de laatste bladzijde van het boekje ’God, hoe 

spreek ik tot Hem?’. Hiermee is niet het laatste 

woord over God gezegd. Er is vooral nog veel 

meer over Hem te lezen in de Bijbel, het boek 

van God. Heeft u al een Bijbel? U kunt een gratis 

exemplaar ontvangen via www.bijbelcentrum.nl. 

Via deze website kunt u ook een online 

Bijbelcursus volgen.  Daarnaast zijn in deze serie 

‘Over God’ meer boekjes uitgegeven waarin u 

over Hem kunt lezen: 

• God, Wie is Hij?

• God spreekt!

• Bidden tot God
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