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Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit de NBG ’51, 

HET BOEK of de Statenvertaling. 
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In dit deeltje van de bewerkte radiopro-
gramma’s “Op weg naar het Licht”, leest u 
hoe christenen leiding en gebedsverhorin-
gen kunnen ontvangen. Maar er gaat wel 
wat aan vooraf, volkomen overgave! 

 
Om Gods wil voor ons leven te leren kennen, gaf de 
Heere Jezus Zijn eigen voorbeeld. Hij getuigde; “Mijn 
voeding is het doen van de wil van God, Die Mij gezon-
den heeft, en het volbrengen van Zijn werk” (Joh. 4:34).  
 
Paulus getuigde: “omdat Hij u al Zijn liefdevolle goed-
heid aanbiedt, laat daarom uw lichaam een levend 
offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is, 
dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is 
goed, aangenaam en volmaakt” (Rom. 12:1,2).  
 
Wanneer we Jezus’ voorbeeld restloos volgen, erva-
ren ook wij Gods leiding en gebedsverhoringen, voor-
al in tijden van lijden. “Al dit lijden hoort bij het leven 
waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u 
geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en 
in Zijn voetstappen moet u treden” (1 Pet. 2:21). 

 
Moge de Heere Jezus de lezer zegenen! 
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Gebedsverhoringen door totale overgave 
 
"Vredestichters zijn over het algemeen wijze mensen", 
zo begonnen we ons vorige programma over de be-
vrijding van ijdele filosofie, opnieuw te beluisteren via: 
http://www.radioadullam.nl/radiostudies/op-weg-naar-
het-licht/248-bevrijd-van-de-ijdele-filosofie-ownhl/ 
 
In déze uitzending willen we het gebedsleven van 
deze "vredestichters" onderzoeken, in de hoop dat we 
erachter zullen komen hoe het komt dat "vredestich-
ters" zoveel verhoringen op hun gebed ontvangen en 
aan welke voorwaarden wij volgens de apostel Petrus 
moeten voldoen om dat ook te ervaren.  
 
We kunnen daarover lezen in 1 Pet. 3:8-12, waar de 
apostel Petrus het volgende over ons onderwerp 
schreef: "Als we dit alles samenvatten, betekent dit 
dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met 
elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en 
nederig en vergeld geen kwaad voor kwaad; als ie-
mand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar 
wens hen het beste toe. Wij moeten vriendelijk voor 
andere mensen zijn; dan zal God ons zegenen. In de 
Boeken staat: 'Wie van het leven houdt en gelukkig wil 
zijn, moet zijn tong in bedwang houden en geen leu-
gen over zijn lippen laten komen.” Keer het kwaad de 
rug toe en doe wat goed is. Probeer in vrede te leven; 
doe daar uw uiterste best voor. De Heere let op de 

http://www.radioadullam.nl/radiostudies/op-weg-naar-het-licht/248-bevrijd-van-de-ijdele-filosofie-ownhl/
http://www.radioadullam.nl/radiostudies/op-weg-naar-het-licht/248-bevrijd-van-de-ijdele-filosofie-ownhl/
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mensen die doen wat Hij wil en Hij luistert naar hun 
gebeden; maar Hij wil niets te maken hebben met 
mensen die slechte dingen doen."  
 
Laten we nu eens in vers 8 het woordje eensgezind-
heid bestuderen. In feite betekent dat woord dus één 
van hart en ziel zijn. Niet alleen Petrus schreef over die 
noodzakelijke en praktische eenheid om b.v. als groep 
gelovigen tot gebedsverhoringen te komen, ook Paulus 
schreef daarover in b.v. 1 Kor.1:10, waar hij zegt: "Maar 
broeders, in de Naam van de Heere Jezus Christus 
smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in 
orde, zodat u weer een van hart en ziel bent..." 
 
De vrucht van eensgezindheid 
 
Ook Lukas, de lijfarts van Paulus, die het gemeente-
leven van de eerste christenen en de vele reizen van 
de apostel in het boek "Handelingen" beschreven 
heeft, schreef in hoofdstuk 4:32 van zijn verslag:  
 
"Alle mensen die in Jezus geloofden, waren van harte 
eensgezind. Niemand zei dat zijn bezittingen van hem 
alleen waren; alles was gemeenschappelijk. De apos-
telen verkondigden met grote overtuigingskracht dat 
de Heere Jezus uit de dood was opgestaan. De liefde 
en de eenheid waren zichtbaar onder hen. Nie-
mand van hen leed gebrek..."  
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Kostelijk getuigenis van die eerste christenen, elke 
communist zou verbaasd zijn of de ogen uitwrijven als hij 
deze praktische eenheid en liefde ook onder ons chris-
tenen van deze eeuw zou zien. De zo fel begeerde en 
veel besproken opwekking zou niet lang uitblijven! 
 
Verdeeldheid, oorzaak van onverhoorde gebeden 
 
Maar hoe kun je zo'n liefdevol getuigenis in de tegen-
woordige verdeeldheid onder christenen nog ervaren? 
Is dat nog wel mogelijk en zou hier het antwoord van 
veel onverhoorde gebeden verborgen liggen? Laten 
we eens kijken wat de Heere Jezus Zelf hierover heeft 
gesproken.  
 
We lezen daar meer over in Joh.17:17-21, waar Jezus 
Zich tegen Zijn Vader in de hemel heeft uitgesproken: 
"Vader, maak allen die u Mij gegeven hebt, zuiver en 
heilig, door hen te onderwijzen in Uw Woord van 
waarheid. Ik stuur hen de wereld in, zoals U Mij de 
wereld hebt ingestuurd. Ik geef Mijzelf voor hen over 
om hen door de waarheid aan U te verbinden”.  
 
Jezus vervolgde: “Wat Ik U vraag, is niet alleen voor 
de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik 
vraag U Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en 
Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in 
Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij ge-
stuurd hebt..." 
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We begrijpen het al, de voorwaarden voor een vrucht-
baar gebedsleven vinden we in onze praktische een-
wording met de Zoon van de Vader, onze Heiland en 
Heere Jezus Christus!  
 
Niet onze eenheid als christenen staat in de eerste 
plaats dus centraal, maar onze praktische relatie met 
het Hoofd van de christelijke kerk, Jezus Christus!  
 
Bekering en wedergeboorte zijn nodig 
 
Kent ú, ken jij, door bekering en wedergeboorte deze 
levende relatie met de Heiland van deze wereld, Die 
ook voor jou, voor ú, voor mij naar dat kruis van Gol-
gotha ging om ons met God te verzoenen en één met 
God en Christus te maken? 
 
Laten we nu terugkeren naar de Petrusbrief, de 2e voor-
waarde om gebedsverhoringen te ervaren. Petrus noemt 
daar niet alleen het woordje eenheid, maar ook het 
woordje medelijden, of gewoon met iemand meeleven.  
 
Leven we werkelijk mee met onze naaste? Niet alleen 
onze medechristenen in onze eigen geloofsgemeen-
schap, maar ook met onze buren, sterker nog, met 
onze vijanden, mensen die we eigenlijk niet zo erg 
graag mogen?  
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Paulus schreef in zijn brief aan de Romeinse christe-
nen: "Vroeger waren wij vijanden van God. Maar door-
dat Gods Zoon Zijn leven voor ons gaf, is die vijand-
schap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, 
zijn wij voor altijd veilig".  
 
Wat een vreugde is dat voor iemand die voorheen 
dacht bang te moeten zijn voor een rechtvaardig God! 
Deze rechtvaardige God gaf Zijn Zoon immers voor 
vijandige en krachteloze zondaren, zoals wij allemaal 
zijn!” (Rom. 5:10). Deze God heeft ons lief! 
 
Maar er zijn nog meer woordjes die onze aandacht in 
dat derde hoofdstuk van de eerste Petrusbrief trek-
ken, b.v. de woordjes liefde en barmhartigheid, 
maar ook vriendelijkheid en bewogenheid.  
 
Petrus maakt deze woordjes wel heel praktisch door 
te laten zien hoe die in het dagelijks leven kunnen 
functioneren, bijvoorbeeld doordat we bij een lelijke, 
onvriendelijke opmerking of scheldpartij niet terug 
keffen of een venijnige opmerking over het karakter 
van die ander terugkaatsen. Zulke dingen gebeuren 
helaas gauw in b.v. huwelijks- en gezinssituaties, 
waar men elkaar zo goed denkt te kennen.  
 
Of in ambsdragersvergaderingen, waar moeilijke ge-
meentesituaties worden besproken en twisten moeten 
worden bijgelegd.  
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Hoe snel komen we niet in de verdediging als we ons 
aangevallen voelen, hoe weinig doen we, zoals de 
Heere Jezus dat deed, er het zwijgen toe als we wor-
den bespot of onterecht beschuldigd?  
 
De apostel Paulus, de voormalige christen vervolger 
bij uitstek, had veel ervaring met spot, hoon, achter-
docht, laster en vervolging. Hij pareerde dit soort situ-
aties volgens 1 Kor.4:1-6a met de volgende reactie:  
 
"U moet ons zien als dienstknechten van Christus, als 
beheerders van Gods geheimen. Een eerste voor-
waarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. 
Nu maakt het voor mij niet uit met welk oordeel u of 
anderen over mij hebben. Ik heb niet eens een oor-
deel over mijzelf! Want al ben ik mij van geen kwaad 
bewust, de enige die mij kan beoordelen, is de Heere. 
Sta dus niet met uw oordeel klaar. Laat dat rusten tot 
de Heere komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis 
afspeelt, aan het licht brengen; en Hij zal laten zien wat 
in de harten omgaat. Dan zal Hij ieder de eer geven die 
hem (of haar) toekomt. Ik heb dit op Apollos en mijzelf 
toegepast broeders, om u een voorbeeld te geven. Ik 
hoop dat u van ons leert iets bescheidener te zijn..." 
 
Hier horen we waarom vooral Paulus zoveel gebeds-
verhoringen kreeg. Hij toonde geen bittere gevoelens, 
geen agressieve woorden, maar wel liefde, barmhar-
tigheid, vriendelijkheid en bewogenheid! 
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Het is echter niet zo dat hij ongevoelig is voor een 
verkeerde behandeling, dat zien we wel als hij zich 
moet verantwoorden. Hij is duidelijk en oprecht in zijn 
mening en reacties, maar...er is geen bitterheid in 
de feitelijke vaststelling van zaken. Hij blijft in ge-
sprek, zowel met God en Jezus Christus, als met zijn 
verkeerd reagerende en vals ingelichte naaste. Vriend 
en vijand zijn voor hem gelijk, namelijk schepselen 
van God die behouden moeten worden en geheiligd.  
 
Daar werkte Paulus aan, dag en nacht, om, zoals hij 
in Kol. 1:28 en 29 schreef: "Ieder mens aan God 
voor te stellen, volmaakt door wat Christus voor 
hem gedaan heeft..."  
 
Begrijpt u nu, zowel luisteraar als lezer, waarom de 
apostelen zoveel gebedsverhoringen ontvingen? Be-
grijpt u nu waarom ikzelf zo bemoedigd werd door dat 
eenvoudige briefkaartje van een oudere meebiddende 
broeder en zuster, die wezen op wat Petrus eens ter 
bemoediging schreef: "...de ogen des Heeren zijn 
over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun ge-
bed" (1 Pet. 3:12a). 
 
Deze TWR uitzending is terug te beluisteren via: 
http://www.radioadullam.nl/download/249-
voorwaarden-voor-gebedsverhoring/ 
Bezoek ook onze Bijbelstudie website www.adullam.nl 
 

http://www.radioadullam.nl/download/249-voorwaarden-voor-gebedsverhoring/
http://www.radioadullam.nl/download/249-voorwaarden-voor-gebedsverhoring/
http://www.adullam.nl/
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In dit deeltje van de bewerkte radiopro-
gramma’s “Op weg naar het Licht”, leest u 
hoe christenen leiding en gebedsverhorin-
gen kunnen ontvangen. Maar er gaat wel 
wat aan vooraf, volkomen overgave! 

 
Om Gods wil voor ons leven te leren kennen, gaf de 
Heere Jezus Zijn eigen voorbeeld. Hij getuigde; “Mijn 
voeding is het doen van de wil van God, Die Mij gezon-
den heeft, en het volbrengen van Zijn werk” (Joh. 4:34).  
 
Paulus getuigde: “omdat Hij u al Zijn liefdevolle goed-
heid aanbiedt, laat daarom uw lichaam een levend 
offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is, 
dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is 
goed, aangenaam en volmaakt” (Rom. 12:1,2).  
 
Wanneer we Jezus’ voorbeeld restloos volgen, erva-
ren ook wij Gods leiding en gebedsverhoringen, voor-
al in tijden van lijden. “Al dit lijden hoort bij het leven 
waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u 
geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en 
in Zijn voetstappen moet u treden” (1 Pet. 2:21). 

 
Moge de Heere Jezus de lezer zegenen! 


