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In ons Vlaanderen is de meerderheid opgegroeid in het traditionele Katholicisme. Daar werden 

gebedenboeken opgesteld, gebeden aangeleerd, welke men herhalend diende op te zeggen enz. Jammer 

God luistert niet naar het repetitief bidden, het is heidens! Jezus leerde: 

 
6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; 
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van 
woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen 
worden.Matth.6 

  

Het gebed of uw eerste gebed, uw bekeringsgebed, is persoonlijk spreken met God en dit met je eigen 

woorden. Wij weten dat wij met ons gebed God kunnen aanraken meer Zijn vriend worden. Wij kunnen 

Hem aanbidden, maar ook mogen wij Hem veel vragen. Bidden dient geleerd te woorden. God wil 

bidders in “geest en waarheid”:  
 

24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden 
in geest en in waarheid Joh.4 

 

Hoe wordt je dan een bidder naar Gods wil? God kan en zal meestal antwoorden door een woord 

vanuit de Bijbel welke je leest, uw vragen in werkelijkheid te realiseren, soms op bijzonder wijze. Zo 

spreekt hij tot u, als u hem nog niet kent als volgt:  

 

9  En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 

10  Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 

11  Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal 

geven?  12  Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 

13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal 

uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?Luc.11 

 

Het eerste gebed dat God verhoort, is het persoonlijk bekeringsgebed. Alle gebeden daarvoor zijn 

nutteloos. Gevouwen handjes en kaarsjes branden, Paternosters, helpen nooit. Die handjes zijn 

overgebleven uit de oude afgoderij, waarbij men diende te bidden in dezelfde houding zoals het beeld 

werd afgebeeld! Een mens die inziet dat hij heeft geleefd zonder 

rekening te houden met God, zijn Schepper, en met de Bijbel, en die 

daarover spijt betuigd en zijn zonden belijdt, krijgt vergeving en nieuw 

leven. Bidt met hart en ziel dat je de H. Geest mag ontvangen, en je zult 

hem ontvangen! (God liegt niet!) Een geestelijke blijdschap zal je 

overspoelen…. 

 

Bekeren is niet veranderen van kerk! Doe als de verloren zoon… 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/6960c77a6c87828373d8e806388adec6.jpg&imgrefurl=http://plazilla.com/page/4295016611/we-kunnen-god-niet-zien-maar-wel-ervaren-en-hij-wil-zich-aan-ons-openbaren&h=176&w=287&tbnid=Wgnzhecwx8mIdM:&docid=hkdWQfNyn5e94M&hl=nl-BE&ei=zcXiVZOOHcX4UM6Kslg&tbm=isch&ved=0CCsQMygNMA1qFQoTCNOo6rW40McCFUU8FAodToUMCw
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjMrZi60McCFUm2FAodnMAF2A&url=http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Bekering&ei=qMfiVcjYIMnsUpyBl8AN&psig=AFQjCNGsSL6qxmIAiY7xrkvkZAxMArJWXQ&ust=1441011916822405


Gaytant Ronny Pagina 3 30-8-2015 

G:\Het bidden.docx 

 

 

Verkeerd bidden of vruchteloos bidden. 

Jak.4:3 

3  Of,gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te 

brengen. 4  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? 

Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 

 

Dat soort bidden kunnen wij best gaan vergelijken met ons briefje dat wij klaarlegden, wanneer 

Sinterklaas zou komen. Daarop schreven wij al onze hartenwensen. Wij geloofden dat wij dat allemaal 

zouden krijgen. Doch de teleurstelling kon soms wel groot zijn.  

Zo is het ook met een bidden dat voortspruit uit ons hart, ons zondig denken. 

Bidden voor iets wat God ons niet beloofde. Wij moeten in ons gebed leren rekening te houden met Gods 

woord. Overspeligen zijn mensen die twee heren willen dienen. Een wereldse levenswijze verdwijnt niet 

bij toverslag! Het is als boom die ontworteld moet worden en verplant. Je hebt grote en kleine wortels, 

wil zeggen bindingen. De rijke jongeling was gebonden aan zijn bezit en vermogen. 

 

  

Bidden in het verborgene. 

 

Mt.6:5-6 5  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de 

synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg 

u, zij hebben hun loon reeds. 

6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het 

verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u {in het openbaar} vergelden. 

 

In onze rumoerige westerse wereld, is het soms moeilijk om in stilte te bidden, zonder stoorzenders. Je 

bidt ook niet om gezien of opgemerkt te worden door mensen. Denk aan de Farizeeër en de tollenaar. God 

ziet en hoort de gelovige bidder, heeft ook geen GSM nodig! Zoek de stilte of een eenzame 

plaats.(Luc.5:16)  

 

In Jezus naam bidden. 

Johannes 14:13  en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon 

verheerlijkt worde. 

Wat wij krijgen komt door het volbrachte werk van Christus op Golgotha. 

In Zijn naam bidden, betekent dat Jezus uw gebed kan onderschrijven, dat Hij kan akkoord gaan met uw 

uitgesproken woorden. 

 

Bidden met geloof. 

Men moet verwachten wat men bidt.  

Mt.21:22 

21  Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, 

zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u 

op en werp u in de zee, het zal geschieden. 22  En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij 

ontvangen. 

 

Wanneer men bidt en men is overtuigd dat het gebed zeker is naar de wil van God, dan zal dit verhoord 

worden. Er kunnen bergen worden verzet, of wat je voor onmogelijk acht, kan geschieden. Wel rekening 

houdend met de andere voorwaarden voor een gebedsverhoring. 

Het kan ook wel zijn dat ons gebed niet onmiddellijk verhoord word. Sommige gebeden worden als t 

ware bliksemsnel verhoord, en andere duren langer. Er bestaat een strijd in de hemelse gewesten.  
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Volharden in gebed. 

12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 

13  bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.Rom.12 

 

Gebed of bidden is een strijd, daarom moeten wij ook volharden, ook Jezus leert het ons met de 

onrechtvaardige rechter. Wij mogen niet moedeloos worden en stoppen met bidden, want dan zijn wij 

geneigd om op vleselijke, wereldese wijze trachten te bekomen wat we graag zouden willen!  

 

Rechtvaardigheid voor een vruchtbaar gebed. 

 

16  Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 

rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Jac.5 

 

Een eenvoudig gebed kan genezing voortbrengen. Wel moeten wij rekening houden dat het gebed in 

vrede kan gebeuren onder hen die bidden. Wanneer men in het gezin bidt, en er alleen beeld en geen 

klank is, ruzie, dan kunnen geen gebeden worden verhoort.  

Wij moeten ook weten dat ons probleem waarvoor wij bidden nooit groter kan zijn dan God. 

 

Het gebed ondergeschikt aan Gods wil. 

Mt.26:39 

39  En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn 

Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij 

wilt. 

Wanneer wij bidden moeten ook open kunnen staan voor Gods wil. God geneest niet iedereen! Dat is de 

realiteit. Verwijt nooit iemand, dat hij niet is genezen omdat hij niet voldoende geloof had. Alles werkt 

mede ten goede voor hen die God liefhebben.  

 

Bidden door de H.Geest geleid. 

 

26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar 

behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Rom.8 

Johannes 4:23  maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in 

geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;  

 

 

 

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, 

22  en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat 

welgevallig is voor zijn aangezicht.1 Joh.3 

 

6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en 

smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4 
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