
Samenvatting van de preek over zondag 45, vraag en antwoord 116 van de 
Heidelbergse catechismus 
Lezen: Lukas 11 : 1 – 13 
 
‘Kinderen die vragen worden overgeslagen’. Maar bij de Heere niet. 
Wel is er leiding in het gebedsleven nodig door de Bidder bij uitstek: Christus. Hij liet 
in het Evangelie het volmaakte gebed voor de Zijnen na: het ‘Onze Vader’. 
Voorafgaand staan we stil bij de noodzaak van het gebed. 
 
Thema: de noodzaak van het gebed 
 
1. het is het voornaamste deel van de dankbaarheid 
Het gebod drijft tot het gebed. Waarom? Omdat het Gods kinderen in de 
gemeenschap met de Heere houdt en Hem doet eren. Zie hoe het gebed 
functioneert in Psalm 116. De kern van de dankbaarheid is: ‘Ik zal de Naam van de 
HEERE aanroepen’. 
Dankbaarheid is dus niet in de eerste plaats een heleboel doen; een soort 
tegenprestatie. De Heere heeft niets van ons nodig, omdat Hij in Christus Zelf voor 
alles gezorgd heeft. Dankbaarheid is daarom niets anders dan de Heiland Die je 
gered heeft, steeds voor ogen houden. Hij is de enige Bron van eeuwig heil. 
Ik mag bidden ‘in Jezus’ Naam’. Pleiten op Zijn Naam, op Zijn verdiensten, schuil 
gaan achter de Persoon en het werk van Christus. 
Satan zal proberen om aan te tonen dat God ons niet kan verhoren. Maar bestrijd 
hem dan met Gods Woord in de hand. Zie vooral Hebreeën 10 : 19 – 22. 
Zo te bidden, dat eert de drie-enige God. We erkennen: niemand anders dan Hij is 
mijn vertrouwen waard. 
 
2. de Heere vraagt het 
God eist (vraagt) het gebed van Zijn volk. Daar heeft Hij recht op. Omdat Hij onze 
Schepper is, staan we schuldig als we Hem niet aanroepen. Ondanks de zondeval 
heeft de Heere geen afstand gedaan van dat recht. Daarom lezen we zo vaak: ‘Roep 
Mij aan’.  
Als we de liefde van de Heere met ons hart leren kennen, wordt wat de Heere eist 
een behoefte èn een vreugde. Zie Psalm 27:8. 
Er is geen geestelijk leven zonder gebed. Het is een kenmerk van echte bekering. 
Zie het bij Saulus: ‘Zie, hij bidt’ (Hand. 9:11). 
Wat is het van groot belang dat we dat zelf doen en dat we het onze kinderen (als 
God ons die gaf) zullen leren. Het is zo goed en nodig om niet alleen de dag met een 
avondgebed te beëindigen, maar ook met een morgengebed te beginnen. 
Nu worden er wel tegenwerpingen gemaakt tegen de noodzaak om te bidden. God 
weet toch alles al? En Hij heeft toch alles al van tevoren besloten? Zou ons bidden 
Zijn plan dan veranderen? 
Antwoord: we bidden omdat God het van ons vraagt. Als Hij het wil, wat zullen wij 
dan nog redeneren? 
De Heere is machtig om dingen die voor ons besef met elkaar botsen, in volle 
harmonie te verbinden. Ook het gebed van Zijn kinderen heeft een plaats in Zijn plan. 
De Heere is een Hoorder van het gebed, ook al is het waar dat gebeden soms 
anders of later verhoord kunnen worden. Het onderwerp van de ‘onverhoorde 
gebeden’ laten we hier rusten. 



Maar als je onbekeerd bent, hoort de Heere je dan wel? Bidden is eis voor ieder 
mens! Er zijn ook allerlei beloften voor onbekeerden. Bijvoorbeeld Ezechiël 36:26 en 
27, en vergeet daarbij vers 37 niet. 
Laat onze gebedshouding ons gebed onderstrepen (staande, knielend, met het 
gezicht op de grond, of met de handen gevouwen en de ogen gesloten). In elk geval 
als uiting van nederigheid, eerbied, erkenning van Gods grootheid, verwachting. 
Het is goed om vaste gebedstijden aan te houden. Laten er, ook in de gezinnen, 
openbare gebeden zijn, naast het gebed ‘in de binnenkamer’ (Matt. 6:6). 
Bidden is een levensvoorwaarde, zoals een vis zijn element in het water vindt. 
 
3. het doet de grootste zegen ontvangen 
De Heere belooft op het gebed Zijn genade te zullen geven: de vrijspraak van mijn 
schuld om het volbrachte werk van Christus. We mogen met de sleutel van de belofte 
tot de hemelse troonzaal naderen (Hebr. 10:19v). 
Op het gebed schenkt de Heere ook Zijn Geest. Hij overtuigt mij van zonde, verbindt 
mij aan Christus en doet mij uit Hem leven. 
Daarom: bid zonder ophouden (1 Thess. 5:17). Als we er zin in hebben en als we er 
geen zin in hebben (Spurgeon). 
Als we hartelijk zuchten om de Geest, gaat de Geest Zelf voor ons bidden met 
onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8:26). 
Laten we dagelijks bidden om die Geest, en daarbij het danken niet vergeten. 
De Heere verhoort. Niet om de kwaliteit van ons gebed, maar om Jezus’ wil. 
Mensenkinderen die zó vragen, worden niet overgeslagen. 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning 
 

1. Waarom is nu juist het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid? 
2. Kunt u aan de hand van Hebreeën 10:19-22 eens omschrijven wat bidden is? 
3. Lees eens Exodus 32:9-14. Op welke manier heeft Mozes’ gebed invloed op 

de Heere? Vindt u dat verrassend? Kent u er meer voorbeelden van uit de 
Bijbel? En hebt u er zelf ook ervaring mee? 

4. Wat zijn de oorzaken dat bij veel mensen het regelmatige gebed onder druk 
staat? Welke gevolgen heeft dat? 

5. Kunt u uit uw persoonlijk leven aangeven wat de rijkdom van het gebed is? 
 
Voor de kinderen: 
Op biddag ging het ’s middags in de preek over Daniël. Lees nog maar eens Daniël 
6: 8-12 en beantwoord daarna de volgende vragen: 

- Waarom mocht Daniël niet meer bidden? Wie zat daar achter? 
- Waarom doet hij het toch? 
- Hoe vaak bidt Daniël? 
- Waar vraagt hij om? 
- Wat kun jij van deze geschiedenis leren? 


