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Bezorgd dat je gebedspunten niet 
ernstig genoeg zijn? Bid toch maar.

GEESTELIJKE GROEI
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Een aantal jaar geleden was ik op een groot christelijk 
evenement. Een van de sprekers begon met iedereen 
te bedanken die voor hem gebeden had. Blijkbaar was 
hij die morgen zijn sleutels kwijtgeraakt. Tijdens een 
eerdere bijeenkomst die ochtend had hij de groep 
gevraagd om te bidden dat God hem zou helpen ze 
terug te vinden. Nu vertelde hij enthousiast dat hij 
ze gevonden had! Waren we niet allemaal blij hoe 
God voor ons zorgt, vroeg hij. Het publiek leek het, 
klappend en amen-zeggend, met hem eens te zijn.

Ik hoorde de rest van zijn betoog niet meer. Ik was 
ziedend. Ik kende een familie met een kind dat 
stervende was aan kanker. De familie en vrienden 
hadden gebeden voor genezing maar het ging steeds 
slechter met het kind. Het enige dat ik kon denken, 
toen de spreker juichte, was: ‘Rot op met je sleutels!’ 
Wat is dat voor God die zich bezighoudt met 
kwijtgeraakte sleutels, voldoende parkeerplaatsen en 
of het regent tijdens de kerkpicknick maar die het 
lijkt te laten afweten als mensen sterven?

EGOÏSTISCH
Onlangs sprak ik hierover met een vriendin. Zij en 
haar gezin zitten midden in een moeilijke periode. 
Hun financiën zijn onzeker, ze moeten misschien 
verhuizen. Stress en zorgen nemen toe. Ze vertelde 
dat ze zich schuldig voelde over het feit dat ze God 
vroeg om in te grijpen in hun situatie. Ja, ze hadden 
hulp nodig, maar ze kende mensen die veel grotere 
problemen hadden: mensen die door een orkaan alles 
hadden verloren; families die diep in de schulden 
zaten; vrienden die te horen hadden gekregen dat ze 
terminale kanker hadden.

Ze zei: “Het voelt zo egoïstisch om te bidden voor 
onze kleine zorgen, in het licht van alle pijn die er in 
de wereld is.” 
Ik begreep wat ze bedoelde; ik voelde het ook 
zo. Gebed is een van die dingen waarbij ik moet 
vertrouwen op het mysterie. Ik snap de werking ervan 
niet. Ik weet wat de Bijbel erover zegt. Ik heb vele 
getuigenissen gehoord over verhoorde gebeden, en 
zelf heb ik ze ook meegemaakt: concrete antwoorden 
op gebeden, die zo onverwacht en zo voorzienend 

waren dat mijn hoofd er nog steeds van tolt als ik 
eraan denk. Dus bid ik, ook al begrijp ik gebed niet.

TOCH BIDDEN
Ik ben absoluut geen expert op het gebied van gebed, 
maar er is een aantal belangrijke principes van 
gebed die ik heb ontdekt, door studie en door eigen 
ervaringen. Ik heb ze verteld aan die vriendin die 
zich schuldig voelde over haar gebeden. Misschien 
herken je haar gevoel, dat je je afvraagt of je eigenlijk 
wel voor iets kunt bidden omdat jouw behoeftes 
niet belangrijk genoeg lijken. Denk dan eens aan de 
volgende vijf punten.

 1   GODS AANDACHT IS NIET BEGRENSD
Als mijn twee kinderen allebei iets nodig hebben en 
tegelijkertijd tegen mij praten, kan ik ze niet horen. 
Het wordt luidruchtig en lastig en ik heb moeite om 
op de juiste manier op hen te reageren. Maar dat ligt 
aan mij, met mijn ADHD brein en mijn beperkte 
menselijke capaciteiten.
God heeft daar geen last van. God is alomtegen-
woordig en dus dicht bij ieder van ons. God is ook 
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oneindig waardoor Hij ons kan horen zonder erdoor 
te worden overweldigd. God kan het allemaal aan.

 2   LIJDEN IS GEEN COMPETITIE
Ik heb worstelingen in mijn leven. Jij ook. Oh, en 
iedereen trouwens. We hoeven die worstelingen niet 
te vergelijken. Iedereen heeft zijn eigen portie lijden 
te hanteren. Voor ieder van ons is ons eigen lijden 
concreet en reëel. Het is onze pijn. Het ‘grotere’ 
probleem van de ander maakt niet dat ons eigen 
probleem minder ‘groot’ voelt.
We leren vanuit de Bijbel dat we onze zorgen in 
gebed naar God mogen brengen (Psalm 55:22; 
Filippenzen 4:6; 1 Petrus 5:7). We lezen niet dat we 
eerst onze gebeden moeten screenen op de ernst van 
het probleem. God vraagt ons niet onze problemen te 
wegen.

 3   GEBED IS VOORAL RELATIONEEL
Zeker, als ik bid, ben ik vaak dingen aan het vragen. 
Dat is prima. Wij denk over ons gebedsleven vaak in 
termen van resultaat. Maar het belangrijkste is, dat 
gebed relationeel is. Gebed is communicatie tussen 
jou en God. God, als perfecte Vader, wil een relatie 
met ons waarbij we ons hart met Hem delen.
Heb je iets nodig? Prima. Maar wat je meer nodig 
hebt dan een ‘oplossing’ is dat je gehoord wordt. Of je 
nu wel of niet het antwoord krijgt waarop je hoopt, je 
wordt altijd gehoord en dat is goed voor je hart.

 4  GEBED VORMT JE
Als we zeggen dat ‘God ons gebed verhoord heeft’ 
bedoelen we daar meestal mee dat we iets tastbaars 
hebben ontvangen in ons leven. En als er schijnbaar 
niets gebeurd is, noemen we dat een ‘onverhoord 
gebed’. Maar dat klopt niet altijd helemaal. Want 
gebed doet altijd iets, zelfs al ervaren we geen tastbaar 
resultaat. Gebed vormt ons.
De manier waarop we bidden, de woorden die we 
gebruiken, de dingen waarvoor we bidden – dit alles 
vormt ons tot wie we worden. Daarom werden er in 
de eerste kerk, net zoals in de Joodse traditie, vaak 
Bijbelteksten gebeden. Het bidden van die woorden 
vormt je. Dus als je wilt dat God jouw hart en hoofd 
vormt met betrekking tot een bepaalde zorg, angst 

of lichamelijke behoefte, aarzel niet om te bidden. Je 
krijgt misschien niet het antwoord waarop je hoopt, 
maar je wordt wel veranderd. Soms kan verandering 
het beste antwoord zijn op ons gebed.

 5   JEZUS GAF DE OPDRACHT OM TE BIDDEN
Ik ben er sterk van overtuigd dat gebed gaat om 
verandering bij mij, niet bij God. Ook al kan ik 
nog steeds niet goed begrijpen hoe God fysiek kan 
ingrijpen in deze wereld, toch bid ik dat God handelt 
- en ik moedig jou aan om dat ook te doen. Waarom?
Omdat Jezus ons uitnodigde te bidden en vervolgens 
zei dat we moeten bidden voor iets simpels als ons 
dagelijks brood. In het Bijbelboek Jakobus lezen we: 
U krijgt niet, omdat u niet bidt (Jakobus 4:2). Wat?! Er 
is dus een verband tussen onze relatie met God en 
zijn werk in ons leven.

Samenvattend: wees niet onzeker of je je zorgen bij 
onze Hemelse Vader moet brengen. Jouw heilige 
Vader houdt van je en wil een blijvende relatie met je. 
Dat betekent dat je ook je behoeftes en zorgen met 
Hem deelt. Je hoeft niet te meten, te kwalificeren of 
voorzichtig je woorden te formuleren.
Zelfs als het voor jou zinloos lijkt, zelfs als je niet 
begrijpt hoe het werkt, zelfs als je je afvraagt of jouw 
zorgen niet te onbelangrijk zijn, richt je in gebed tot 
God. Dat is gewoon onderdeel van het leven in een 
liefdevolle relatie met God. •
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