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BIDDEN OM GENEZING
Een jongen van 16 was door een ernstig ongeluk in coma geraakt. Na 
veel gebed door zijn gemeente, ontwaakte hij weer uit zijn coma en kon 
hij uiteindelijk helemaal genezen. Een 14-jarig meisje had de ziekte van 
coeliakie (een ontstekingsziekte in de darmen). Toen haar vader op een 
speciaal moment voor haar bad, verdween de ziekte. En zo zijn er veel 
meer voorbeelden te noemen van mensen die zijn genezen doordat mensen 
in hun omgeving voor hen baden.

Maar er zijn ook andere voorbeelden. Een familielid van jou had kanker. 
Hoewel er veel voor haar gebeden is, werd ze niet beter. Of misschien lijd 
je zelf wel aan een chronische ziekte. Waarom verhoort God jouw gebeden 
niet en het gebed van die vader wél? Dat is een heel begrijpelijke vraag, 
waar je erg mee kunt zitten. Het antwoord zullen we in de volgende rich-
ting moeten zoeken. 

Het gaat erom dat we bidden in geloof. Dat betekent twee dingen. In de 
eerste plaats dat je veel verwachting hebt van God, tot wie je bidt. God kan 
echt wonderen doen! Het is dus niet bidden met de gedachte van: ‘Het zal 
wel niet gebeuren, maar baat het niet dan schaadt het ook niet.’ Maar in 
de tweede plaats betekent bidden in geloof dat je beseft: God is het niet 
verplicht om genezing te geven. Niet iedereen wordt op gebed genezen. 
Tenminste, niet in dit leven! Maar ook in die situaties kunnen we God 
vertrouwen.

Dat God sommige mensen wél geneest, is vooral bedoeld om ons eraan te 
herinneren dat Hij eens álle ziekten en handicaps zal wegdoen. Een wonder 
is een teken daarvan. Maar zo ver is het nu nog niet. Ondertussen mogen 
we erop vertrouwen dat Hij ál onze gebeden om genezing hoort. Ook als we 
nu nog niet beter worden, is Hij tóch bij ons en wil Hij ons zegenen. Als je 
het zo bekijkt, klopt het dus wel wat iemand schreef: van bidden word je 
altijd beter!

minipreek

Leren  
van de praktijk

ONDERZOEKJE
‘Heb je wel eens een gebedsverhoring 
meegemaakt?’ In een onderzoekje 
onder ongeveer honderd HGJB-jongeren 
antwoordde 5% op deze vraag met 
‘Nee’. Alle andere jongeren (95% dus) 
hadden wél eens een gebedsverhoring 
meegemaakt:

• een gebed om genezing  22%
• een gebed om rust  77%
• een gebed om vergeving 49%
• een gebed om leiding 46%
•  een gebed om uitkomst  

uit moeilijkheden  52%

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN
1. Wat vind je van deze uitslag?
2.  Heb je zélf wel eens een gebeds- 

verhoring meegemaakt? 
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GEEN BROOD IN HUIS
De Heere Jezus wil ons leren om veel te verwachten van het gebed. Dat 
zie je onder andere in Lukas 11:5-13. Hij begint met een wat ingewikkeld 
verhaal. Iemand krijgt onverwacht bezoek van een vriend. Omdat hij geen 
eten in huis heeft, gaat hij – midden in de nacht – naar een andere vriend.

a.   Lees Lukas 11:5-8. Stel dat jij die persoon bent die midden in de nacht 
bij die ‘andere’ vriend aanklopt, omdat je geen brood in huis hebt. Hoe 
zou je je dan voelen? Voel je je zo ook wel eens als je bidt tot God? Denk 
bijvoorbeeld aan de volgende mogelijke reacties:

  Hij ziet me al aankomen.
   Dit had niet nodig hoeven zijn; ik had zelf brood in huis moeten 

hebben.
  Begrijpelijk als hij me wegstuurt.
  De nood is gewoon te groot, ik móet wel!
  Ik schaam me.
  Natuurlijk helpt hij mij.
  Dat ik hem híermee nu moet lastigvallen.

b.   Lees Lukas 11:9-10. Wat roepen die verzen bij je op? Een gevoel van 
verwachting of juist van teleurstelling? Geef je reactie door een kruisje 
te zetten in onderstaande balk. Hoe hoger het cijfer, des te sterker is 
het gevoel dat je erbij hebt.

teleurstelling                                                                                              verwachting
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

c.   Lees Lukas 11:11-13. Welke vraag zou je hierover aan Jezus willen  
stellen? Denk daar vervolgens even over na: heb je een vermoeden wat 
Zijn antwoord zou kunnen zijn? Wat vind je daarvan?

leren van de bijbel

Onverhoorde gebeden?
 Soms moeten we meer geduld 

hebben (volharden in gebed)

 God verhoort ons gebed soms 

anders dan wij willen

 Soms moeten we beter op de  
verhoring letten

 God geeft altijd iets, namelijk zich-

zelf en Zijn nabijheid

 God verhoort niet al onze wensen, 

Hij vervult wel al Zijn beloften

 Er zijn meer ongebeden verhoringen 
dan onverhoorde gebeden

TO THE POINT
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Leren van de traditie

punaise NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS – ARTIKEL 26 
(SLOT)

Waarom zouden wij een andere voorspraak zoeken, aangezien het God behaagd 
heeft ons zijn Zoon tot een Voorspraak te geven? Laten wij Hem niet verlaten 
om een andere te nemen, laat staan een andere te zoeken zonder die ooit te 
vinden; want toen God Hem ons gaf, wist Hij heel goed dat wij zondaars waren. 
Daarom roepen wij, naar het bevel van Christus, de hemelse Vader aan door 
Christus, onze enige Middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En 
wij zijn verzekerd dat alles wat wij de Vader bidden in zijn naam, ons gegeven 
zal worden [Joh. 16:23].

Verder lezen:  PSALM 56   JOHANNES 16:23-28   2 KORINTHE 12:7-10   JAKOBUS 5:13-18   1 PETRUS 3:7-12

Hometrainer
Bid God om geloof, zodat je vrijmoedigheid 

krijgt om te bidden naar Zijn wil (1 Johannes 
5:13-14).

Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven 

worden; zoek, en u zult vinden; 

klop, en er zal voor u 

opengedaan worden.
Lukas 11:9
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