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Hoofdstuk 18

Bidden
Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van.
Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel?
Doet Hij wel iets met mijn gebed?
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Spreken met je Vader
God is blij als je bidt. Daarmee laat je
zien dat je contact met Hem wilt. Dat
contact met God was verstoord door de
zonde. Jezus heeft met het offer van zijn
eigen leven dat contact weer hersteld.
Door het geloof in Hem ben je kind van
God. God is jouw Vader in de hemel.
Als je bidt tot je Vader, laat je horen dat
je graag zijn kind wilt zijn. Je komt naar
Hem toe met je dank, met je blijdschap,
en ook met je zorgen en je vragen. En je
Vader, die zijn eigen Zoon voor jou gaf, is
blij als jij als kind bij Hem komt.

Wie bidt tot wie?
God is je Vader in de hemel. Hij is groot
en heilig en almachtig. Bij het bidden tot
Hem past eerbied en ontzag. God is niet
zomaar iemand. Tegelijk mag je bidden
met vertrouwen, zoals een kind dat kan.
Die machtige God heeft door Jezus
laten zien hoeveel Hij van je houdt. Hij
wil naar je luisteren. Je mag Hem alles
vragen wat je nodig hebt. Je mag erop
vertrouwen dat Hij als een goede Vader
voor je zorgt.
In je bidden ga je als klein mens naar
je Vader toe. Je bent voor alle dingen
afhankelijk van Hem. Je leeft van zijn
vergeving, van zijn genade, van zijn
liefde. Voor alle dingen van je leven, je
gezondheid, je welvaart, ben je van Hem
afhankelijk.

Je hebt de liefde en de zorg van je Vader
niet verdiend. Maar om Jezus’ wil zal
God altijd naar je luisteren en voor je
zorgen.
Mat. 6: 25 - 34; Mat. 7: 7 - 11; Luc. 11: 5 - 13

Het gebed dat Jezus leert
Jezus heeft zijn leerlingen een gebed
geleerd toen ze Hem vroegen hoe ze
moesten bidden. Je vindt dat gebed, het
‘Onze Vader’ of ‘het gebed van de Heer’
op twee plaatsen in de bijbel (Mat. 6: 9 13; Luc. 11: 2 - 4).
Dat gebed begint met het ‘adres’, het
aanspreken van God: ‘Onze Vader die
in de hemelen zijt.’ Daarna volgen zes
beden, zes vragen. Daarin vat Jezus
alles samen wat je van God nodig hebt.
De eer van God komt op de eerste
plaats, het gebed begint met de drie
beden: uw naam, uw koninkrijk, uw wil.
Het belangrijkste in je leven is, dat je tot
eer van God leeft en Hem gehoorzaamt.
In het tweede drietal beden vraag je
aan God wat je nodig hebt: je dagelijkse
levensbehoeften, vergeving van je zonden, bescherming tegen het kwaad.
Het gebed dat Jezus leerde, sluit af
met een lofprijzing. Aanbidding van
God, Gods naam groot maken, is een
belangrijk onderdeel van het gebed.
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Vervolg tekst
Wat moet ik bidden?
Veel mensen vinden bidden moeilijk. Ze
weten niet precies hoe ze moeten bidden
en wat ze aan God kunnen vragen. Dit
overzicht kan je helpen. Een gebed kan
bestaan uit de volgende ‘bouwstenen’:
• Aanspraak: je spreekt God aan, je
‘adresseert’ je gebed.
• Aanbidding: je looft en prijst God
omdat Hij groot en machtig is.
• Dankzegging: je dankt God voor alles
wat Hij je geeft.
• Vergeving vragen: je vraagt om
vergeving voor je zonden.
• Kracht vragen: je bidt of God je door
zijn Geest geloof en liefde en nieuw
leven wil geven.
• Bidden voor jezelf: je vraagt God alles
wat je nodig hebt voor je leven van
elke dag.
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• Bidden voor anderen: je bidt voor
je familie, je gemeente, je land, de
overheid, mensen in nood, enz..
• Amen: in het amen spreek je je
vertrouwen uit: om Jezus’ wil zal God
mijn gebed verhoren.

Elke dag contact
God heeft alles gegeven om het contact
met jou te herstellen. In het gebed laat
je zien dat jij van jouw kant ook graag
het contact met God onderhoudt. Geef
antwoord op Gods liefde door elke dag
tot Hem te bidden. Het gebed wordt wel
de ‘ademhaling van je ziel’ genoemd.
Gebed is levensnoodzakelijk voor je
relatie met God. Als je niet regelmatig
bidt, komt er verwijdering tussen jou
en je hemelse Vader. En dat wil je toch
niet…

Weekagenda
1) Psalm 111

4) Lucas 11: 5 - 13

Lofprijzing is een onmisbaar onderdeel van
je gebed: je spreekt je lof, je bewondering
voor God uit. Welke plaats heeft aanbidding
en lofprijzing in jouw gebeden?

Jezus leert, dat je Vader in de hemel je nooit
met lege handen wegstuurt als je Hem iets
vraagt. Toch geeft Hij je wel eens iets anders
dan wat je vraagt. Waarom zou God dat
doen?

2) Daniël 6: 11 - 13
Daniël bidt driemaal per dag tot God. De
omgang met God gaat voor hem boven
alles. Hoe trouw ben jij in je omgang met
God? Bid je elke dag?

5) 1 Timoteüs 2: 1 - 7
Paulus vraagt je voor alle mensen te bidden,
ook voor de overheid. Voor wie wil jij bidden?
Maak een lijstje. Wat zou je volgens Paulus
vooral voor hen moeten vragen (zie vs. 4)?

3) Filippenzen 4: 4 - 7
‘Wees over niets bezorgd.’ Je kunt je zo snel
zorgen maken. Lukt het jou om je hele leven
aan God toe te vertrouwen? Welke reden
noemt Paulus voor dat vertrouwen?
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Bidden is praten met God

search

Kind
Karin heeft de hele groep uitgenodigd, ze wordt 18. Zelfs de
dominee mocht komen, maar die had een vergadering. ‘Jammer,’
had hij gezegd, en met een grijns: ‘Succes met volwassen worden.’
Inmiddels zijn er alweer een stel naar huis en krijgen ze met een
klein groepje ineens een serieus gesprek. ‘Bidden, dat is moeilijk,’
vindt Annet. ‘Ik heb het thuis niet geleerd, zoals jullie. Ik wil wel,
maar als ik in mijn eentje ben op mijn kamer, lukt het niet.’
‘Wat vind je moeilijk?’ vraagt Karin. ‘Je praat toch gewoon met
God? Dan kun je alles zeggen.’
‘Ik denk dat ik je wel begrijp,’ valt Marianne in. ‘Het is ook lastig om
te praten met iemand die je niet ziet en nog maar net kent. Ik vind
het ook best lastig. Hoort God mij wel?’
‘Dat bedoel ik,’ reageert Annet, ‘je zegt wel wat, maar ik hoor niets
terug.’ ‘Ja,’ vult Johan aan, ‘en soms lijkt het of God niet luistert.
Ik heb vaak gebeden of God mijn ouders weer bij elkaar bracht.
Dat kan, want God is almachtig. Maar mijn ouders gingen toch uit
elkaar. Vond God dat dan goed? Ik snapte het niet. Had God mij
niet gehoord?’
Karin zit stil te luisteren. Wat wordt het moeilijk allemaal. Dan komt
Marianne: ‘Misschien moeten we op Jezus letten.’ De anderen
kijken vragend en ze gaat verder: ‘Weet je wel, in Getsemane.
Toen zei Jezus iets als: Laat dit aan Mij voorbijgaan.’ ‘Maar niet
mijn wil, maar uw wil geschiede,’ vult Karin aan.
‘Gaat het daar niet om?’ zegt Jasper, die nog niets heeft gezegd.
‘God heeft een plan, Hij weet wat goed voor je is en dat geeft
Hij ook. Soms is dat hetzelfde als je zelf zou kiezen, maar niet
altijd. Je moet gewoon vertrouwen hebben, net als een klein kind.’
Marianne knikt en vult aan: ‘Tenslotte is het wel je Vader tegen wie
je praat.’
Karin springt op: ‘Hoe vinden jullie dat? Vandaag word ik volwassen
en jullie zeggen dat ik kind moet worden. Mooi zijn jullie. Zal deze
volwassene nog even wat inschenken?’
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Verdieping
Antwoord op je gebed?

Gebedsverhoring

Bidden kan op eenrichtingsverkeer lijken.
Zo ervaar je dat misschien. Jij spreekt
tot God. Maar zegt God ook iets terug?
Geeft God antwoord?

‘Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan’ (Luc. 11:
9). Het staat zwart op wit in de bijbel.
Jezus lijkt hiermee te zeggen, dat God je
altijd alles geeft wat je vraagt. Toch heb
je waarschijnlijk wel eens iets aan God
gevraagd wat je niet hebt ontvangen.
Geef voorbeelden uit je eigen ervaring.

Bedenk dat bidden niet de eerste bijdrage
is in het gesprek. God is de éérste die
spreekt. Hij heeft je aangesproken in
zijn Woord. Je bidden is een reactie of
antwoord op zijn Woord. Je gebed hoort
bij het gesprek dat God al lang begonnen
is.
Geeft God antwoord als jij tot Hem bidt?
Meestal is het niet zo, dat God hoorbaar
zijn stem aan jou laat horen. Maar God
kan ook op andere manieren antwoorden
op jouw bidden.
Bespreek hoe God vandaag kan
antwoorden op je gebed. Vertel elkaar of
en hoe je Gods antwoord op jouw bidden
merkt.
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In de bijbel staat ook een voorbeeld van
een ‘onverhoord’ gebed. Zie 2 Korintiërs
11: 7 - 9. Paulus krijgt niet wat hij vraagt.
Toch antwoordt God wel. Hij verhoort
alleen anders dan Paulus had gedacht.
En Paulus vindt daar vrede mee.
Daar kun je van leren. God geeft je niet
alles wat je vraagt. God geeft je wat Hij
in zijn wijsheid nodig vindt. Hij weet beter
wat goed voor je is, dan je dat zelf weet.
Eén ding is zeker: God heeft gezegd dat
er niets is wat jou kan scheiden van zijn
liefde. God zal zorgen dat je behouden
aankomt in zijn koninkrijk. Onderweg
geeft Hij alles wat Hij nodig vindt (Mat.
6: 25 - 34). Zou je niet in de eerste plaats
hierom moeten bidden: Vader, geef dat ik
behouden aankom? Als je vertrouwt dat
God dát gebed verhoort, hoef je jezelf
verder toch geen zorgen te maken? Durf
je als een kind erop te vertrouwen: als
Vader voor mij zorgt, komt het goed?
Laat maar gebeuren wat Hij wil, en niet
wat ik wil?
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Werkplaats
1. Luisteren: Psalm 31 - Klik bij /GO op links en luister naar psalm 31.
Kun je je voorstellen dat jij zo bidt? Waarom wel/niet?

/GO

2. Praktijk: Gebed - Maak een gebed en gebruik daarbij de bouwstenen uit de les.
Schrijf het gebed uit en bid het samen. Variant: Schrijf trefwoorden op losse
briefjes en verdeel die onderling. Bid daarna in de kring, waarbij ieder het
onderwerp van zijn briefje verwoordt. Spreek af wie begint en wie het gebed
afsluit.
3. Discussie: Stellingen - om te bespreken:
- Wie niet bidt loopt aan God voorbij.
- Alleen een dankend mens is echt gelukkig.
- Je moet niet bidden als je niets tegen God wilt zeggen.
- Vaste gebedstijden (bijvoorbeeld rond het eten) helpen mij niet in het
		 contact met God.
- Wie eigenwijs is of zichzelf erg goed vindt, kan niet bidden.
4. Onderzoek: Voorbeelden - In de bijbel staan veel gebeden. Bekijk het gebed
van Jona (Jona 2), Hanna (1 Sam. 1: 11), de farizeeër (Luc. 18: 11) of de
tollenaar (Luc. 18: 13). Wat valt je op? Wat leer je ervan?
5. Anders kijken: Lesplaat - Lees de bijbelteksten: Genesis 8: 21,
Exodus 29: 38 - 46, Openbaring 5: 8 en vergelijk die met de lesplaat.
Wat leer je over bidden?
6. Verkennen: Gebedskaart - Bekijk bij links op /GO de presentatie van de
gebedskaart. Leg elkaar de symbolen bij de gebedsregels uit.

/GO

7. Praktijk: Kindergebed - Bedenk een nieuw kindergebed ter afsluiting van de
maaltijd. Welke aanspreekvorm kies je? Welke onderwerpen?

Geloof.nu Online
Voor extra’s bij de les
kijk op: geloof.nu/go/bb/18
of scan de QR-code

/GO

check

Leskern

Belijdenis

HC zondag 45 - 52

Als ik bid, praat ik met mijn Vader in de hemel. Ik vertrouw erop dat Hij
mij hoort om Jezus’ wil.
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