
Hoofdstuk 19
Van het gebed (1)

• Vorige les: Het gebod dringt tot gebed
• Liefde tot de wet gaat gepaard met een biddend 

leven
– Psalm 119:97: Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen 

dag.

– Is voornaamste stuk van de ware dankbaarheid
– H.C. v/a 116 welke God van ons vordert, en dat God Zijn genade en den 

Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke 
zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

• Bidden is noodzakelijk om iets van God te 
verkrijgen (v/a 1)

– Psalm 50:15: En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er 
u uithelpen

– Bidden is verplicht om God te erkennen
– Psalm 50:15: …. en gij zult Mij eren

– Niet bidden is God negeren
– 2 Kon. 1:3: Is het omdat er geen God in Israël is?
– Hos. 7:11: zij roepen Egypte aan, zij gaan heen tot  Assur



Van het gebed (2)

• Plicht om tot God te bidden vloeit voort uit het 1e
gebod

– Matth. 4:10 Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

• Bidden mag alleen tot God (v/a 2)
– Matth. 4:10 Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

– Niet tot engelen (v/a 3)
– Openb. 19:10: Zie dat gij dat niet doet ; ik ben uw mededienstknecht,

– Niet tot heiligen (v/a 3)
– Jes. 63:16: want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet

• Bidden is tot God spreken (v/a 4)

– Dit vereist:
• Uitwendig eerbiedige houding (zedige gebaren)

– 1 Tim. 2:8: Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende 
heilige handen zonder toorn en twisting

• Inwendig (innerlijk) oprechtheid (heilige gestalte)
– Matth. 23:14 en dat onder den schijn van lang te bidden



Van het gebed (3)
• Bidden tot God vereist

– Ootmoed
– 1 Petr.5:5: zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de 

hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. 

– Geloofsvertrouwen = ook kinderlijk vertrouwen
– 1 Kor. 1:20: Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, 

en zijn in Hem amen
– Matth. 7:7-11 … Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou 

bidden om brood, die hem een steen zal geven? …

– Oprechtheid
– Psalm 25:21: Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik 

verwacht U

• Niet bidden met ijdele (holle) woorden
– Matt. 6:7: En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden

– Of een veelheid van woorden
– Pred. 5:1: want God is in den hemel en gij zijt op de aarde; daarom, 

laat uw woorden weinig zijn

– Of uiterlijk vertoon (rozenkrans etc.)
– Matth. 23:2 want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de 

zomen van hun klederen groot.



Van het gebed (4)
• Men kan ook ‘kwalijk’ bidden

– Met verkeerde bedoelingen
– Jak. 4:3: Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het 

in uw wellusten doorbrengen zoudt
– Kantt. 14: Namelijk niet alleen omdat uw gebed voortkomt uit een nijdig 

hart, maar ook omdat gij deze dingen niet verzoekt tot een goed einde, 

• Er is een zonde waarvoor men niet bidden mag
– De zonde tegen de heilige Geest

– Matth. 12:31: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; 
maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven 
worden. Maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, 
het zal hem niet vergeven worden

• Vergeving niet op basis van onze verdienste
– Jes. 64:6: Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden 

zijn als een wegwerpelijk kleed

• Vergeving op grond van de verdiensten van Christus
– Art. 29 NGB: Waartoe zouden wij een anderen advocaat zoeken, 

aangezien het God beliefd heeft ons Zijn Zoon tot een Advocaat te 
geven? 

– In Wiens Naam gebeden moet worden
– Joh. 16:26:  In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden



Van het gebed (5)

• Verschillende gebeden
• Persoonlijke gebeden

– Dagelijkse plicht voor ieder mens
– Lukas 18:1:  En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe 

strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen

• Gezamenlijke gebeden
– Huiselijke kring of andere bijeenkomsten

– 1 Kon. 18:39: Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun 
aangezichten, en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God.

• Ambtelijke gebeden
– In het openbare of besloten godsdienstige 

bijeenkomsten
– Hand. 2:42: En zij waren volhardende in de leer der apostelen, ……. en 

in de breking des broods, en in de gebeden.

• Bijbelse richtlijn voor ambtelijke gebeden:
– Tim. 1:1-2: Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden 

smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, 
Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil 
leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 



Van het gebed (6)

• De Heere Jezus Christus bad: 
– Persoonlijk

• Matth. 14:23: klom Hij op den berg alleen, om te bidden

– Gezamenlijk
• Mark. 6:41: En als Hij de vijf broden en twee vissen genomen had, zag 

Hij op naar den hemel, zegende en brak de broden

– Ambtelijk
• Joh. 17. Hogepriesterlijk gebed

• Hij was de volmaakte Bidder
• Hebr. 1:9 daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met olie der vreugde 

boven Uw medegenoten.

– In de staat van vernedering
• Hebr. 5:7: met sterke roeping en tranen geofferd hebbende

– In de staat van verhoging
• 1 Joh. 2:1 en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak 

bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige

• Als Hogepriester zal Hij altijd voor Zijn Kerk bidden



Van het gebed (7)

• Ook onbekeerden moeten bidden
– Zie Ninevé

– Jona 3:10: en het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun 
te zullen doen, en Hij deed het niet

– Zie Achab
– 1 Kon. 21:29: Hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor Mijn aangezicht?

– Zelfs het gedierte wordt verhoord
– Ps. 147:9: Die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven als zij roepen.

• Om wat moet men bidden? (v/a 6)
– Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft (H.C. v/a 118)
– Dat is alles wat we naar ziel en lichaam niet kunnen 

missen
– Jak. 1:17: Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader 

der lichten afkomende

• Christus heeft Zijn discipelen een volmaakt gebed 
geleerd  (v/a  6)

– Genaamd ‘Gebed des Heeren’ (Matth. 6: 9 t/m 15) (v/a 7)



Van het gebed (8)

• Inhoud ‘Gebed des Heeren’ of ‘Onze Vader …’ 
1. Aanspraak gericht op Gods eer

– denk aan 1e gebod
• Als Schepper is God ons aller Vader

– 2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw 
schepsel; het oude is voorbijgegaan

• Door herschepping Vader van Gods volk
– Zij zijn door genade

• Zijn kinderen
– Hebr. 2:13: Ziedaar, Ik en de kinderen die Mij God gegeven heeft

• Zijn uitverkoren geslacht
– 1 Petr. 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht,

• Zijn beminden
– Kol. 3:12 als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden

• EN geen vreemdelingen
– Efez. 2:19; Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners,



Van het gebed (9)

• Drie beden zijn gericht op God:
– Zijn Naam
• H.C. Zondag 47 v/a 122: Uw Naam worde geheiligd. Dat is: Geef 

ons eerstelijk dat wij U recht kennen (a), en U in al Uw werken, in welke Uw 
almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid 
klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook dat wij al ons leven, 
gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om 
onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde .

– Zijn Koninkrijk
• H.C. Zondag 48 v/a 123:Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo 

door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U 
onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels 
en alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze 
raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid 
Uws Rijks kome (d), waarin Gij alles zult zijn in allen (e).

– Zijn wil
• H.C. Zondag 49 v/a 124:Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, 

alzo ook op de aarde. Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil 
verzaken en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam 
zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk 
moge bedienen en uitvoeren (c) als de engelen in den hemel doen.



Van het gebed (10)

• Drie beden gericht op lichaam en ziel van de bidder
– Lichamelijk onderhouding

• H.C. Zondag 50 v/a 125: Geef ons heden ons dagelijks brood. 
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen , opdat wij daardoor 
erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt  en dat noch onze zorg 
en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen , en dat wij derhalve 
ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

– Genadebediening voor de ziel 
• H.C. Zondag 51 v/a 126: Vergeef ons onze schulden, gelijk 

ook wij vergeven onzen schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen 
zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om 
des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer 
genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte 
te vergeven 

– Ondersteuning en bewaring in geestelijke strijd:
• H.C. Zondag 52 v/a 127Leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van den boze. Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn, 
dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze 
doodsvijanden, de duivel  de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons 
aan te vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws 
Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar 
altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand 
behouden



Van het gebed (11)

• Besluit van het ‘Gebed des Heeren’
• Zondag H.C. v/a 128: Want Uw is het Koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Dat is: Zulks alles bidden wij 
van U, daarom, dat Gij, als onze Koning en aller dingen machtig, ons alle 
goeds te geven den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor 
niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde

• Dit houdt in de erkenning van Gods:
– Heerschappij = Koningschap
– Almacht = Vermogen alle goeds te geven
– Soeverein welbehagen = Niet alleen het 

vermogen heeft, maar ook handelt naar Zijn wil en 
welbehagen

• Doel?
– Alleen Hem komt alle lof, eer, prijs en 

aanbidding toe 
– Ps. 115:1: Niet ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere, 

om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.



Van het gebed (12)

• Er zijn ook formuliergebeden
– Heilige Doop, Heilig Avondmaal e.a.

• Bidden is verplicht
– Matth. 4:10 Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen

• Een oprecht gebed wordt verhoord
– Psalm. 50:15: En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u 

uithelpen, en gij zult Mij eren.
– Matth. 7:7: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, 

en u zal opengedaan worden.

– Veel Bijbelse voorbeelden van verhoorde gebeden
– Jak. 5:17: Elía was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad 

een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in 
drie jaren en zes maanden.

– Ook buiten de  Bijbel :
• Monica bad dagelijks om de bekering van haar zoon 

Augustinus, de latere kerkvader, die een zeer goddeloos 
leven leidde . (Bisschop Ambrosius bemoedigde haar: ‘Een kind van 
zoveel gebeden kan niet verloren gaan’)



Van het gebed (13)

• De uitdrukking ‘nood leert bidden’ gaat niet altijd op.
– In nood en bij tegenslagen wordt ook veel gevloekt.

– Richt. 17:2: De duizend en honderd zilverlingen die u ontnomen zijn, 
om dewelke gij gevloekt hebt

– 2 Kon. 6:31: Zo doe mij God en doe zo daartoe, indien het hoofd van 
Elísa, den zoon van Safat, heden op hem zal blijven staan!

• Oprecht bidden kan alleen door de werking van de 
Heilige Geest

– Rom. 8:26: want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, 
maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen

• Eenmaal zullen alle onbekeerden vurig en ernstig 
bidden!

– Lukas 23:30: Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt 
op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.

• Daarom haast u eer het voor eeuwig te laat is!
– Zef. 2:2: Eer het besluit bare ( gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de 

hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de 
dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt. 



Van het gebed (14)

Huiswerkvraag

Waarom wordt het gebed het 
‘voornaamste stuk der dankbaarheid’ 
genoemd?


