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In deze wereld wordt er veel gebeden tot God zonder dat het resultaat heeft. Meestal  
bidden mensen als ze in grote nood verkeren. Ook een goddeloze roept op God, als 
hij in een neerstortend vliegtuig zit! Wanneer iemands wereldje instort, roept hij op zijn 
Schepper, zoals hij het traditioneel had geleerd.  
 
Wanneer iemand tot God wil bidden, dient hij te bidden in geest en waarheid. 
(Joh.4:24) Waarom? Omdat God geest is! Niemand heeft Hem gezien, dus maken wij 
of kunnen wij ook geen beelden of afbeeldingen van Hem maken! De duivel maakt hier 
misbruik van.  In waarheid bidden, is eenvoudig bidden in overeenstemming met Gods 
woorden, Zijn beloften, Zijn raad, Zijn wil, en niet altijd onze wil! “Uw wil geschiede” 
zo leerde Jezus Zijn discipelen bidden. (Efez.5:17) Men gebruikt geen paternosters, 
gebedsringen enz. Dus niet repetitief bidden dat leerde Jezus! (Matth.6:7) 
 

De profeet Henoch bad: 
 
39.9 In die dagen loofde en aanbad ik de naam van de Heere der geesten met lof en 
prijs, omdat Hij mij bekrachtigd had om te loven en te prijzen naar de wil van de Heere 
der geesten. 
Henoch schrijft naar zijn zoon Methusalach, dat God zou straffen via de zondvloed, 
en dat hij diende te bidden voor de “rechtvaardigen”!  “Geesten” Daarmee werd 
bedoeld de mensen. Zoals Petrus schreef dat Christus tot de geesten in de gevangenis 
sprak. Ook de apostel Johannes (1 Petr.3:19) (1 Joh.4:1) Beproef de geesten, i.v.m. 
valse profeten. Zoals in Henoch :(Num.16:22).  

 
 
 
 
 
 
 
 

God ziet u bidden, en wat ziet Hij? Bidden met opgeheven handen? Knielen?  
(Ezra 9:5) (Ex.17:12) (1 Kon.8:22,54) (Psalm 28:2) (Ps.134:2) Bidden tot de afgoden, 
is miserie, ongeluk en straf zoeken! (Psalm 44:21) Jezus bad met opgeheven 
handen, dat was de Bijbelse – christelijke manier om te bidden! (Luc.24;50) 
 

Verkeerd bidden is zonde! 
 
Men bad in dezelfde houding van de 
afgodsbeelden, dit is verloren tijd met 
pijnlijke gevolgen! Dit is de misleiding 
door de duivel om aanbeden te worden! 
God wil geen andere goden voor zijn 

aangezicht! (Exod.20:3) Men vergeet al de tien geboden! Oordeel komt over de 
afgodendienaar! 
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Belangrijk? Men 
dient al het protocol 
te volgen bij het 
naderen van een 
koning in een 
vergankelijk paleis, 
dus, gaat God tegemoet zoals Hij dat wil! Hij 
zal luisteren!  

 

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en 
zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. (Jac.4:8) 

 
BIDDEN IN EEN NOODSITUATIE! 

 
Wij kijken even in het oude verbond, een profeet kwam in nood, hij luisterde niet naar 
Gods moeilijke opdracht en deed zijn eigen wil, zoals zovelen! Want God roept tot 
ieder mens, eerst door de profeten en dan door zijn eigen zoon Jezus. Vandaag 
gebruikt Hij Zijn aangenomen kinderen om het evangelie te brengen, een moeilijke 
opdracht, met nadelige gevolgen, maar ook met een ongekende geestelijke blijdschap! 
 
Jona is geen verhaal voor de kleine kinderen, maar voor ieder mens die aan God 
ongehoorzaam blijft. Ongehoorzaam blijven aan kerkwetten is geen zonde, wel zonde 
is het vrijwillig ongehoorzaam blijven aan de Bijbel, Gods woorden en raadgeving. 
 
Jona vluchtte naar Tarsis, een inmiddels vergane handelshaven bij Gibraltar, Spanje.  
Jona kwam in zware problemen door zeer slechte en levensgevaarlijke 
weersomstandigheden als storm op zee.  
 
Jona kreeg problemen met al de angstige scheepslui, welke offerden en God gebruikte 
hen om Jona in zee te laten werpen. Jona kwam in een zeemonster terecht, 
doodsangst zal hem zeker hebben getroffen! Heen en weer, op en neer, geslingerd! 
Zo kan een ongelukkig voorval in iemands leven komen, waarom? En wat doe je dan?  
 

Wat deed Jona dan? 
 
De profeet Jona bad om redding.  
Enkel God kon hem nog redden. Wat bad 
Jona en hoe bad Jona. Hij stelde zijn 
vertrouwen op Gods woorden, en Gods 
beloften. Hij dacht aan Bijbelteksten die 
hulp boden, en vond die in de psalmen. Hij 
was niet in staat om psalmen te zingen, maar 
kende en begreep de inhoud. Hij besefte zijn 
zonde, door uit angst te vluchten voor wat 
God aan hem vroeg. God gaf vergeving en 
genade. Onze samenleving vandaag is ook 
ongehoorzaam aan God. Ze noemen het kwaad goed, en het goede kwaad! (Jes.5:20) 
Ze brengen een vloek over zich. 
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Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, 
waarheen vlieden voor uw aangezicht? Ps.139:7 

  
Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, 

behoudt Gij mij in het leven;Ps.138:7 

 
Zijn gebed werd verhoord. Zijn Bijbelkennis en zijn vertrouwen erop, maakten zijn 
gebed krachtig. God sprak tot de vis, almachtig, alles is onder Gods controle, daarom 
is bidden en vertrouwen een krachtig wapen! Mensen angst aanjagen is werk van de 
duivel! Wij mogen God op Zijn woord nemen! 

 

BIDDEN OF OPTREDEN IN DE NAAM VAN JEZUS 
 
De eerste christenen gebruikten in hun bidden de naam van Jezus. Zij hadden de 
kracht daarvan ondervonden. De apostel Johannes noemt het een gebod, om in de 
naam van Jezus te geloven. (1 Joh.3:23). Het is een opdracht om op die naam te 
vertrouwen.  
 

Bij ernstige ziekte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij ziekte van een aangenomen kind van God, of discipel, leert God aan de oudsten 
om voor de zieke in de gemeente te bidden en te zalven in de naam des Heren 
(Jak.5:14). Het gelovig gebed zal de zieke genezen!  Dit gebeurt aan huis waar de 
zieke ligt, dit gebeurt zonder enige ceremonie of organisatie. Het gebed van een 
wedergeboren christen vermag veel, het heeft kracht! (Jac.5:16) De wetenschap 
heeft hiervoor geen uitleg. 
 

Autoriteit 
 

Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt 
aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van 
ons ontvangen hebt. 2 Thess.3:6 
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Hier schrijft de apostel duidelijk in de autoriteit 
van Jezus, en schrijft in de naam van Jezus. Dit 
is een spreken in overeenstemming met de wil 
van Jezus en met gezag. Hier in het geval van 
een levenswijze of gedrag dat niet in 
overeenstemming is met de regels van het 
evangelie.  
Wie een dief was, blijft niet stelen. Wie naar de 
tempelhoeren liep, als in Korinthe, kan niet 

blijven gaan. Wie de uit Babel voortkomende afgodentempels of staatskerken met 
afgoden, blijft bezoeken, of deel hebben moet ermee ophouden, ook vandaag. (1 
Kor.5:5) Het Vaticaan is een afgodentempel! 
Het zijn mensen die hun vertrouwen stellen op goden gemaakt met handen, en ze 
verloochenen de Naam van de here der geesten! (Jezus) (Hen.46:7) 
 

Exorcisme 
En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de 
geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij 
ging uit op datzelfde uur. Hand.16:18 

 
Exorcisme in Jezus naam gebeurt niet met het zwaaien van een kruisbeeld, en 
roepen of tieren, dit is een duidelijk teken van onmacht. Hier vinden wij een actie van 
de apostel om een waarzeggende geest uit te drijven. Hier vinden wij het item van de 
waarzeggerij, welke God verbood.  
Het was een slavin welke veel geld opbracht voor haar bezitters. Zo weten wij dat 
wedergeboren christenen gezag hebben tegenover demonen, doch enkel in de naam 
van Jezus. De boze geesten weten wie gezag hebben en wie niet. De zonen van 
Skevas, een Joodse overpriester, probeerden dit ook, zij konden naakt en gewond 
vluchten. (Hand.19:14) 
Deze mensen hadden geen gezag om in Jezus naam te spreken.  
 

Gebed en handoplegging 
 
En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zeide: Saul, 
broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij 
gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden. 
(Hand.9:17) 

 

Ananias (Jehova is genadig) een christen, in Damascus had een visioen, ging waar 
God hem zond, en legde Paulus de handen op, en werd genezen van zijn blindheid. 
(Hand.8:17) Wij lezen ook over een magiër Simon de tovenaar, die ook handen wilde 
opleggen en die macht zou krijgen, hij wilde daarvoor betalen. Hij zag daar winst in, 
door handopleggingen te doen. Zo vinden wij nog zulke mensen op de podiums, 
occulte genezers!  Wees gewaarschuwd! "Alles toetsen om geestelijke namaak te 
voorkomen" | God is Goed 
Biblespace, 26 juni 2021 
https://biblespace.org 

https://www.godisgoed.eu/nieuws/alles-toetsen-om-geestelijke-namaak-te-voorkomen/
https://www.godisgoed.eu/nieuws/alles-toetsen-om-geestelijke-namaak-te-voorkomen/
https://biblespace.org/
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