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6. Prediking
Door: Yvan Thomas

Bidden in kracht en volharding

Illustratie:
37 jaren terug mocht ik mijn eerste startstudie geven. Inspring en in een reeks die Richard aan 
het geven was in Gent Brugge. Dat was als beginner niet zo’n dankbare taak als je Richard moest 
depanneren. Het was dan nog de studie over de Heilige Geest.
Richard had nog gezegd: “Yvan, zorgt dat het met enthousiasme gebeurt.” 
Die avond heb ik nog nooit zo veel rondgesprongen in mijn leven, en mijn stem verheft en gezwaaid 
met mijn armen. Ik dacht nog: “Als dat geen enthousiasme is.”
Toen ik later vroeg aan Richard hoe de mensen het vonden, zei hij: ‘Het was heel goed voor de eerste 
keer, alleen: “Yvan, je moet een beetje meer met enthousiasme spreken!”
Ondertussen heb ik geleerd dat ik niet het temperament heb van Richard en dat ik door God gebruikt 
wordt zoals ik ben. Zo is het soms ook een beetje met mensen die anders bidden dan ze praten, en dat 
is echt niet nodig.

1. Bid ik wel krachtig genoegW
Ik heb zelf heel vaak de term in de mond 
genomen: ‘We moeten meer in kracht 
bidden’. Daarmee bedoelde ik dan dat we met 
enthousiasme, met stemverheffi  ng moeten 
bidden.

Ik zag soms op naar mensen die zo konden 
bidden, en dan nog soms minuten aan een stuk. 
Een tijdje heb ik zelfs geprobeerd om dit na te 
bootsen, maar het is mij nooit gelukt. Weet je 
waarom?

Inleiding:
Als er bij mij bv. gebedsverhoring uitblijft, dan 
stel ik me wel eens de vraag:
“Wat schort er aan mijn gebed?” Bid ik wel 
krachtig genoeg? Bid ik wel genoeg?

In het Lucasevangelie staat hierover een prachtige 
gelijkenis, die over dit onderwerp duidelijkheid 
schept.

Ik mag bidden zoals ik ben. Ik ben iemand die 
niet veel enthousiasme gebruikt in mijn manier 
van doen, dus ik mag tot mijn Hemelse Vader 
komen zoals ik ben. Het is onnodig om te pleiten 
in je gebed. Christus en de Heilige Geest doen dit.

Toen ik mij verdiepte in dit onderwerp, moest ik 
vaststellen dat zelfs ‘bidden in kracht’ niet in de 
bijbel voorkomt. 

Wat ik wel gevonden heb, is het volgende:

https://www.depottenbakker.be/Prediken/bidden-in-kracht-en-volharding/

Te bekijken / beluisteren via:

Lezen Lucas 18:1-8

lees Romeinen 8:26-34:
26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te 
hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen 
naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons 
met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, 
die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des 
Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God 
voor heiligen pleit.-----hoe je moet bidden 
komt zelfs niet aan bod.

Hier staat dat we niet eens weten hoe we 
moeten bidden zoals het hoort.
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Dus mensen: bid zoals je zelf bestaat.
Deze vrouw gebruikte ook niet bepaald intonatie in haar stem. Ze zei droogweg: ‘ Verschaf mij recht 
tegenover mijn tegenpartij.’  Kan het nog droger?
Wat je vraagt is veel belangrijker dan hoe je het doet? Er is wel sprake van roepen, maar hier drukt 
dit echt de ‘volharding’ uit (die dag en nacht roepen) – gaat niet in eerste plaats over stemintonatie 
– getuigt van diepe verwachting, het wachten op een antwoord.

2. Bid ik wel genoeg?

Hoelang moet je voor iets bidden?

Deze gelijkenis is heel duidelijk: TOTDAT GOD ANTWOORD GEEFT. Dat is wat er trouwens bedoeld 
wordt met ‘Bidden in geloof’. Volharden in gebed = bidden in geloof.

Als ik je zou vragen na een bidstonde waarvoor je allemaal gebeden hebt, zelfs al was het met veel 
enthousiasme en met veel woorden, maar je weet het niet meer. Wat moet ik dan vaststellen? Dat je 
niet gebeden hebt in geloof, want hoe kun je nu wachten op een antwoord als je niet eens meer weet 
waarvoor je gebeden hebt.- voorbeeld Nehemia 1:1-11 = één gebed en heel concreet. – verhoring in 
Neh.2:6-8

Dat is geloof. Ernaar vragen 
maar ook verwachten…

Toen ik dat voor de eerste keer 
hoorde, heb ik iets veranderd 
in mijn gebedsleven. Ik ben 
een lijst gaan aanleggen zoals 
mijn kinderen, toen ze nog klein 
waren, rond de periode van de 
sint in speelgoedcatalogussen 
kruisjes zetten bij de dingen die 
ze wensten. Dat is één van de 
redenen waarom we al vlug verteld 
hebben wie de sint in werkelijkheid 
was. Maar onze kinderen hadden in 
ieder geval een hoge verwachting. 
Ze wilden datgene waar ze een 
kruisje bij plaatsten.

LEER VREUGDE BELEVEN AAN 
GEBED.

Bid ik wel genoeg’ ‘Hoeveel keer 
moet ik hetzelfde bidden?’  Volhar-
den in gebed wil niet zeggen dat 
je iets 100 keer moet uitspreken, 
maar wel dat je een antwoord 
verwacht.
Je moet een beetje ‘meer bidden’ 
staat niet in de bijbel: je moet wel 
zo bidden dat je uitziet naar een 
antwoord, bidden in geloof.

Bidden is te vergelijken met een klein 
jongetje dat op de bel duwde van 

de voordeur en ondertussen door de 
brievenbus in de deur keek om te zien of 

zijn vader of moeder er al aankomt.
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3. Wanneer kun je nu spreken van een antwoord?

Sommige mensen zeggen: ‘God antwoordt altijd op gebed’. Ik geef ze groot gelijk: ‘God antwoordt 
altijd op gebed’. 

Maar er zijn alvast twee opmerkingen:

1. Het antwoord is niet altijd wat wij willen
Toen we nog op kot zaten in Kortrijk hebben we 
een jaar meegewerkt met Operatie Mobilisatie 
dat zo’n 40 jaar geleden vooral werkte onder 
studenten (wat Ichtus dan heeft overgenomen). 
Toen we gingen trouwen zochten we een huis in 
de omgeving van Kortrijk maar zeker niet in de 
stad maar eerder in een landelijke randgemeente. 
Dat was ons gebed. Maar OM zou bidden dat 
we daar geen huis vonden, maar wel één in 
het centrum van Kortrijk dat groot genoeg was 
om een team te herbergen. We lachten er een 
beetje mee. Bidden jullie maar. Ons gebed was 
een huis in de rand van Kortrijk. Maar naarmate 
onze trouwdatum naderde, begonnen we ons 
toch wat zorgen te maken want er was geen 
enkel huis in de randgemeenten te vinden. Dus 
uiteindelijk moesten we wel in Kortrijk zelf gaan 
zoeken en meteen vonden we een groot herenhuis 
voor 125 euro per maand, zo groot dat we een 
team konden opvangen. Dus niet bepaald onze 
gebedsverhoring, maar anderzijds toch een heel 
gezegende tijd. Het werd ook spoedig duidelijk dat 
we eigenlijk stadsmensen waren. Het is niet altijd 
duidelijk waarom gebeden niet verhoord werden. 
Zo stierf ons 5° kleinkind in de moeder en werd 
dus dood geboren. Ondanks dat heel wat mensen 
gebeden hebben dat het levend zou geboren 
worden, is dit gebed niet verhoord geweest. 
Waarom weten we niet en zelfs de dokters niet 
want het kindje woog 3 kg, er was niets van 
gebrek vast te stellen, … Maar ik ben zeker dat 
God dit gebed met een bepaald doel niet heeft 
verhoord, maar nogmaals: dat weet ik nu niet. En 
dat is niet altijd eenvoudig…

4. Tot slot…4. Tot slot…

Zal de Zoon des mensen geloof vinden als Hij komt?Zal de Zoon des mensen geloof vinden als Hij komt?

Bidden jullie gericht? Verwachten jullie antwoord?
Zie je uit naar gebedsverhoring?

2. Het tijdstip is soms heel anders dan wij 
denken
In deze gelijkenis staat er: “spoedig”. (vers 8)

In de HSV staat in vers 7  Zal God dan geen recht 
doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag 
tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat 
wachten? – zie ook Openbaring 6:10

Wij bedoelen dan: ‘Direct’ Maar zo werkt God niet 
altijd. Openbaring 22:6-7: is ondertussen al 
bijna 2000 jaar geleden geschreven. – God heeft 
een eeuwigheidsdimensie en wij moeten daar 
nog leren in leven: een dag is als duizend jaar 
en duizend jaar is als één dag. Voor ons niet te 
begrijpen.

Illustratie: een vrouw bad voor 3 familieleden 
(heel concreet) dat ze zouden christen worden.
1° persoon: werd na 5 jaar christen
2° persoon: werd christen op haar begrafenis
3° persoon: werd christen nadat ze al 20 jaar 
gestorven was

Heeft ze een antwoord gekregen op haar gebed? 
Ja, maar niet tijdens haar leven op aarde. God is 
eeuwig en wat is tijd voor Hem? Laat ons meer 
vanuit dit besef bidden.


