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ROEPEN OP GOD… 
 

 
 
Vandaag willen wij even stilstaan bij de zegen van het gebedsleven van een gelovige. In 
deze wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen 
antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Toch kunnen wij vaststellen dat ongelovigen 
in doodsangsten gaan roepen op God, denk maar aan de vliegtuigen met ernstige 
moeilijkheden tijdens hun vlucht, en de getuigenissen achteraf. 
 
Ik wil even zien in Gods woord, wat wij terugvinden over het aanroepen van De Here door 
Zijn kinderen. Waarom roepen mensen op God? Wanneer roepen ze naar God? Stelt God 
voorwaarden aan het verhoren van gebeden? Heeft God iets beloofd aan mensen die Hem 
aanroepen?  
 

Wat betekent het “aanroepen”? 
 
Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor het aanroepen wil zeggen: " iemand lastig 
vallen". Iemand lastig vallen, in zijn nood of verdriet. 
Het wordt een bidden of piekeren, wanneer mensen zich onmachtig of in gevaar beginnen te 
voelen, en er geen uitweg meer is. Op zulke ogenblikken voelen wij ons het meest 
afhankelijk van de Heere, en dit is vandaag nog steeds zo. 
 
1 Corinthiërs 1:2  Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den 
geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, 
beide hun en onzen Heere; 
   

Wij stellen vast dat de eerste christenen werden genoemd als “degenen die de naam van 
Jezus aanriepen.” Ze waren gekenmerkt door wat ze deden: bidden en hun vertrouwen 
stellen op die Jezus. Wie zich wil vergelijken met de eerste christenen moet even zien hoe 
het zit met zijn spontaan aanroepen en zijn vertrouwen. 
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WAAROM MOETEN WIJ GOD OF JEZUS AANROEPEN? 
 

Psalmen 105:1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend 
onder de volken. 

 
God vraagt het ons! Als God het vraagt daar heeft hij zeker wel een reden voor. God vraagt 
geen dingen die nutteloos zouden zijn. Wij moeten weten dat het niet mag afhangen van 
onze eigen zin en begeerte of wij Hem aanroepen. Waar zouden wij het recht halen, om 
neen te zeggen tegen God onze schepper.  
 

Klaagliederen 3:57  Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep; Gij hebt 
gezegd: Vrees niet! 

 
God laat zijn aanwezigheid merken. 
Hier is er sprake, als iemand God aanroept hij Gods nabijheid ervaart. Als God zegt vrees 
niet, dan wil dat zeggen: Vertrouw op Mij alles komt in orde! Iedere vorm van angstgevoel 
is een impuls van Gods tegenstander. God is niet als de politici veel beloven en weinig 
geven. God stelt niemand teleur die bij Hem op de juiste manier zijn toevlucht zoekt. 
 
 

Psalmen 17:6  Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort; o God!  
neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede. 

 
Hier vinden wij de grote reden waarom wij God moeten aanroepen. Wij hebben een God die 
antwoord geeft, de God van Israël, een God die leeft, Jezus  laat gebeuren wat wij vragen, 
andere godsdiensten kennen dit niet, of ervaren slechts de werking van hun vader, de satan. 
Ieder wedergeboren christen die God aanroept in de naam van Jezus, staat niet te spreken 
tegen een muur. Dit is de sterkte van ons gebed, wij moeten daarom ons gebed opvolgen. 
Wanneer wij geen antwoord krijgen, dan bidden wij verkeerd of met verkeerde verlangens. 
In Jezus naam bidden wil zeggen, dat Jezus akkoord moet kunnen gaan met uw bede. 
Joh 4:24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest 
en waarheid. 

WANNEER ROEPEN WIJ AAN? 

 
Psalmen 88:9  Mijn oog kwijnt van ellende; dagelijks roep ik U aan, o Here, ik breid mijn 

handen naar U uit. 

 
Bidden en vertrouwen bij verdriet. Hier vinden wij dat dagelijks aanroepen niet uitzonderlijk is. 
Wie niet dagelijks bid zal wel vlug afzwakken, maar de Here kent daarvoor wel oplossingen, 
wanneer zijn kinderen denken Hem niet nodig te hebben om gelukkig te leven.  
 
Psalmen 86:7  Als ik geen uitweg meer zie, dan roep ik u, want u geeft antwoord. 
GNB 

 
Hier lezen wij dat wij aanroepen in benauwdheden en angsten. Als wij het niet meer zien 
zitten. Wanneer wij mensen horen spreken die depressief zijn, dan is er maar een pastoraal 
antwoord: Roep de Here aan! 
Wij moeten de mensen leren hoe ze moeten bidden, maar eerst moeten zij de Here leren 
kennen, anders is hun bidden zinloos. 
Het bekeringsgebed is het eerste wat God zal zegenen!  
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TOT WIE GAAT MEN BIDDEN? 
1.  

Joh 16:24  Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat 
uw blijdschap vervuld zij. 

Hnd 4:12  En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere 
naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. 

 
De ene ware God, Schepper van hemel en aarde, luistert naar allen die bidden in de naam 
van Jezus, als men Jezus, het Woord heeft aangenomen. Voor wie Jezus aannam is God 
zijn Vader geworden. Dit is de enige weg tot de levende God.  
De satan leerde de mensen vele andere goden te aanbidden! Hij verscheen als een engel 
des lichts, en zo ontstonden er vele bedevaartsoorden en valse godsdiensten!  
 

VOORWAARDEN OM HEM TE AANROEPEN. 

 
Romeinen 10:14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe 
geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 

De eerste voorwaarde is heel normaal, mensen moeten Hem leren kennen. Het hart van de 
mensen moet worden aangesproken vanuit de Bijbel. 
Wie niet wil veranderen van gedachten of vertrouwen leest best eens  Psalm 7 :12-13 
 
 

 ontzag voor God door onze wandel 
 

1 Petrus 1:17  En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar 
ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 

 
Als wij zitten met onverhoorde gebeden, moeten wij ons geweten onderzoeken, en zien hoe 
of wij rekening houden met wat Hij vraagt in zijn woord. Of je president of bedelaar bent, bij 
God speelt dit geen rol, Hij luistert naar iedereen die naar Hem wil luisteren! 
 
 

BELOFTEN VOOR WIE HEM AANROEPEN 

 
BEHOUDEN ZIJN. 

 
Joël 2:32  En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal 
worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; 
en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. 
Romeinen 10:13  want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 

 
BELOFTEN VOOR HEN DIE BIDDEN 

 
7   Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan 
worden. 8  Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal 
opengedaan worden. 
9  Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen 
geven? 10  Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 
11  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, 
hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem 
daarom bidden.Matth.7 
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Jak 5:16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing 
ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan 
verleend wordt. 
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