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WAT JEZUS ONS LEERT VRAGEN 

1. Gebedsverhoring 

Kun je alles aan God vragen? De Bijbel nodigt ons daar wel toe uit: 

“Vraag en er zal je gegeven worden…”, zegt Jezus in de Bergrede 

(Matteüs 7:7). “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig 

hebt en dank Hem in al uw gebeden”, lezen we bij Paulus in Filippenzen 

4:6. En de Bijbel getuigt van talloze gebedsverhoringen. Denk 

bijvoorbeeld maar aan Abraham als hij voorbede doet voor de inwoners 

van Sodom (Genesis 18); of aan Hanna, die in het heiligdom van Silo de 

Heer vraagt om een kind (1 Samuël 1); aan koning Hizkia die de Heer 

vraagt om nog wat langer te mogen leven (2 Koningen 20); aan Paulus 

en Silas die in de gevangenis zitten (Handelingen 16:25vv). 

Vraag: Welke ervaringen heb jij met gebedsverhoringen? Hoe 

beïnvloeden deze ervaringen jouw gebed: ga je er anders door 

bidden? Wordt je er vrijmoediger van of juist voorzichtiger?  

Toch roept het vraaggebed veel vragen bij ons op. Want hoe vaak we er in de Bijbel ook toe worden 

uitgenodigd en hoe rijk de beloften ook zijn, we kunnen vreselijk worstelen met onverhoorde 

gebeden.  

Vraag: Er wordt wel gezegd: bidden leer je uit de Psalmen. Op plaatsen van gebed (kloosters 

bijv. en natuurlijk in de kerk) spelen de Psalmen een grote rol bij de gebedstijden en 

erediensten. Herken je dit bij jezelf? Hoe helpen Psalmen jou om te bidden? En hoe helpen 

ze je om te gaan met gebeden die niet worden verhoord? (Lees Psalm 77 hier eens op na.) 

Studievraag: Leerzaam is vooral ook Jezus’ gebedsleven. De evangelist Lucas schrijft daar het 

meest uitgebreid over1. Welke gebedsmomenten kende Jezus en hoe helpt Jezus’ voorbeeld 

jou om te bidden? Hoe werden Jezus’ gebeden verhoord? Kent Jezus ook onverhoorde 

gebeden? 

2a. Onopgemerkte verhoring 

We krijgen niet zomaar een antwoord op de vraag waarom onze gebeden niet worden verhoord. 

Toch is daar wel iets meer over te zeggen. Ten eerste mogen we ervan uit gaan dat God onze 

gebeden altijd hoort. Zijn oor staat altijd open voor ons. En reken er maar op dat Hij ook altijd iets 

doet met onze gebeden. Alleen, dat is niet altijd wat wij hadden verwacht of gewild. En dus kan het 

zijn dat wij het niet opmerken, omdat wij de verhoring van onze gebeden eraan afmeten of God al of 

niet doet wat wíj willen. Maar vaak zullen we ontdekken, als we ervoor open staan dat God een 

andere weg met ons gaat dan wij hadden bedacht, dat God ons vragen en klagen wel degelijk serieus 

neemt! 

 

                                                           
1 Lucas 3:21-22; Lucas 5:15-16; Lucas 6:11-13; Lucas 10:21-22; Lucas 11:1-4; Lucas 22:39-44; Lucas 

22:32 en 23:33-34a; Lucas 23:46. 

“Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig.” 

 

Psalm 81:9 (berijmd) 
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2b. Verandering van onze wensen en verlangens 

Daarmee raken we aan een tweede aspect van gebedsverhoringen. Dat wil ik belichten vanuit het 

OV. Het is niet zomaar dat Jezus ons daar leert om onze aandacht eerst op Gods prioriteiten  te 

richten (Toewijding). Daarmee komen onze wensen en verlangens – in het 2e gedeelte van het OV – 

in een ander licht te staan. Als we ons hebben toegewijd aan Gods belangen, gaan wij naar andere 

dingen verlangen. Ik bedoel: als we gaan beseffen dat de eer van Gods Naam, de komst van zijn 

Koninkrijk en de voltrekking van zijn Wil, de hoogste prioriteit hebben, dan worden onze eigen vragen 

en wensen iets minder relevant. Want wij weten dat als Gods Koninkrijk werkelijkheid wordt, wijzelf 

ook het meest tot ons recht en onze bestemming zullen komen!  

Vraag:  Is het terecht om Gods prioriteiten en onze verlangens zo tegenover elkaar te 

stellen? Waarom wel of niet? Vergelijk hierbij wat Paulus schrijft in  Galaten 5:16-17 over het 

leven door de Geest t.o. onze eigen begeerten. 

2c. Geblokkeerde verhoring 

Ten derde kan het ook zijn dat wijzelf de verhoring van ons gebed blokkeren. Jezus maakt dat 

expliciet duidelijk in het gebed om de vergeving van onze schuld. Daar komt Hij na het OV in Matteüs 

6:14-15 zelfs nog even op terug: “Als jullie elkaar je schuld niet vergeven, zal uw hemelse Vader ook 

jullie niet vergeven.” Wanneer wij niet bereid zijn om te vergeven, blijven we hangen in onze 

boosheid en blijven die koesteren. Daarmee bouwen we een (onzichtbare) muur op van haat naar de 

ander. En we sluiten onszelf daarmee ook af voor het ontvangen van vergeving. Vgl. eens wat 

Johannes daarover zegt in 1 Johannes 3:13-15. Hij noemt iemand die haat koestert – dus niet los kan 

laten en vergeven – een moordenaar. Je beneemt de ander het leven en daarmee beneem je jezelf 

het eeuwige leven.  

Datzelfde geldt in wezen voor het gebed om het dagelijks brood. Daaronder kun je verstaan: alles 

wat een mens nodig heeft om goed van te kunnen leven. Dus eten en drinken, maar ook een huis om 

in te wonen, en kleren om aan te trekken, maar ook immaterieel: gemeenschap, vriendschap, een 

werkplek om je talenten in te kunnen zetten, enz.. Johannes stelt in vs 17 van hetzelfde hoofdstuk de 

vraag: “Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar 

zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?” M.a.w.: als je genoeg gekregen 

hebt van God om van te leven, maar niet bereid bent om daarvan te delen, hoe kun je dan nog 

oprecht bidden om ‘dagelijks brood’?  

En hoe geldt dit dan voor die 3e vraagbede: verlos ons van het kwaad? Ik denk: als je het kwaad in de 

wereld én in jezelf niet wilt erkennen, dan valt er voor God ook niks te verlossen en te beschermen. 

Tenminste: vanuit Gods optiek is dat natuurlijk wel zo, want Hij ziet heel goed hoe diep het kwaad is 

doorgedrongen in heel deze wereld, in mensen en hoe mensen met elkaar omgaan. Maar als wij 

zeggen: anderen zijn misschien slecht, maar wij niet! dan ontkennen we dus dat wij ergens van 

verlost zouden moeten worden. We ontkennen dan ook onze eigen verantwoordelijkheid. Zoals Kaïn 

deed, nadat hij zijn broer met zinloos geweld om het leven had gebracht (vgl 1 Johannes 3:12). 

Deze drie ontkenningen: niet willen delen van wat we ontvangen hebben, anderen hun schuld niet 

willen vergeven en het kwaad niet willen erkennen; zijn vormen van liefdeloosheid. En liefdeloosheid 

is een ernstige belemmering voor het gebed, terwijl waarachtige liefde juist een enorme impuls geeft 

aan het gebed. Johannes beschrijft dat zo (vss 18-20): Dan kunnen we met een gerust hart voor God 
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staan. En als we dan verder lezen (vss 21-22), dan worden we enorm bemoedigd om vrijmoedig onze 

vragen voor God neer te leggen! 

Vraag: Welke van de genoemde belemmeringen (“muren”)herken je bij jezelf? Hoe kan deze 

liefdeloosheid het gezamenlijk gebed belemmeren? Kan een (kerk)gemeenschap ook een 

muur optrekken, waardoor ze niet van God ontvangt wat Hij graag wil geven? En andersom: 

Hoe kan de (kerk)gemeenschap juist voorkomen dat ons gebed belemmerd wordt? Kan jij er 

wat aan doen om opgetrokken muren af te breken? 

2d. Onbegrijpelijk onverhoord 

Als laatste aspect van het omgaan met niet verhoorde gebeden wil ik ook gewoon de 

onbegrijpelijkheid ervan benoemen. Soms en misschien wel vaak is Gods weg voor ons verborgen, 

raadselachtig en duister.  We hebben in alle oprechtheid gedacht en geloofd dat ons gebed ter ere 

van Gods Naam, tot opbouw van zijn Koninkrijk, en in overeenstemming met zijn Wil was, en toch 

zien we geen verandering, geen genezing, geen uitzicht… We kunnen soms niet anders dan denken: 

God laat het afweten! (Psalm 77:11) 

De Bijbel leert ons om deze klacht – want dat is het ten diepste – in te brengen in de verbonds-relatie 

met God. Er niet voor weg te lopen om God te herinneren aan zijn beloften, om Hem van onze 

teleurstelling en boosheid op de hoogte te brengen. Lost dat dan alles even snel en gemakkelijk op? 

Nee, waarschijnlijk niet. Al is het vaak een opluchting om te kunnen en mogen uitspreken wat je 

dwars zit. Want God wil niet liever dan dat we ons hart voor Hem openen. En dan gaat het niet alleen 

over het aardige stukje van ons hart, maar ook over het gekwetste en teleurgestelde en boze stukje 

ervan.  

Vraag: Waarom zou dit de aangewezen manier zijn om met teleurstelling in en boosheid op 

God om te gaan? Mag dat echt wel, dat je boos bent op God? Bedenk daarbij eens op welke 

manieren je anders hiermee om zou gaan. 

We zien de Psalmdichter in Psalm 77 dit doen; en Habakuk in de eerste woorden van zijn profetie; en 

Job weet ook van klagen! Ook in het Liedboek vind je zulke uitingen van het onbegrijpelijke van Gods 

handelen. In Gezang 484 zoekt de dichter naar de zin van zijn leven en de weg die hij moet gaan. Hij 

krijgt geen antwoord, maar verwoordt wel hoe hij daarmee om probeert te gaan. In Gezang 447 een 

bijzonder lied van William Cowper, als je weet dat hij aan zware depressies en angsten heeft geleden. 

Studievraag: Probeer uit te vinden hoe de personen in deze voorbeelden met hun onbegrip 

van Gods handelen en hun onopgeloste moeiten zijn omgegaan? Spreekt je dat aan en zou jij 

daar zelf ook iets aan hebben? 

3. Met een gerust hart voor God staan 

Als Johannes (1 Johannes 3:19) het heeft over met een gerust hart voor God staan beseft hij wel dat 

hij iets moeilijks heeft gezegd.  Want ons hart is er zo vaak niet gerust op dat we echt niet onzeker of 

bang hoeven te zijn voor God. Allerlei gedachten en stemmetjes in onszelf blijven ons aanklagen: Wie 

denk je wel dat je bent om bij God aan te kloppen? Ben je goed genoeg? Is je geloof wel groot 

genoeg? En hoe zit het dan met jouw trots, je ruziemakerij, je egoïsme, met al die vervelende trekjes 

van je?  Hoe durf je bij Hem aan te komen met jouw klachten?! 
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We zijn hier aan de andere kant belandt: de klacht die we hadden t.o.v. God is een zelfbeschuldiging 

geworden. Maar Johannes helpt ons om nu niet van God weg te vluchten en onszelf te veroordelen. 

God weet alles en is groter dan ons hart! M.a.w.: Denk je nu echt dat jij met al je tekortkomingen de 

liefde van God kan beletten?!  Geloof het nou maar gewoon: God is Liefde (met hoofdletter)! Daarom 

mag je jezelf geruststellen en toch liefhebben, ook als je vindt dat je tekortgeschoten bent. 

Vraag: Wat is precies het verschil tussen ‘jezelf geruststellen’ en ‘jezelf aanklagen’? Hoe ga jij 

met je tekortkomingen om: stel je jezelf gerust of klaag je jezelf aan? Kun je iets met hoe 

Johannes zijn lezers gerust stelt (vss 21-24)?  


