
 
 

Bidden 
 

Bijbelse onderbouwing en overdenking 
 
Belangrijk uitgangspunt, is de tekst uit  
Johannes 15 vers 16 
Daar staat: 
- We zijn kinderen van God. Door Hem gekozen. 
- We zullen vrucht moeten dragen. 
- Dat de Heere ons bidden verhoord. 

 
 

Johannes 15 vers 16 
Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u 
uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou 
heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou 
blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt 
in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 

 
Dat laatste punt is moeilijk te bevatten.  
Verhoort God nu alles? 
Het antwoord is JA. Als we het in Zijn naam vragen. 
Wij zijn kinderen van Hem. Door Hem zelf gekozen.  
Hij heeft voor ons betaald.  
Zou Hij dan niet ook het aller beste met ons voor hebben? 
Natuurlijk wel. Lees de volgende tekst. 
Wie tot de HEERE komt, dat is het gebed, zal beslist het 
eeuwig Leven ontvangen. 

 
Johannes 6 vers 39 en 40 
En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden 
heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, 
niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op 
de laatste dag.  
En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, 
dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 
eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan 
op de laatste dag.  
 
 

“In Mijn naam” 
Zegt Christus (Johannes 6 vers 40) 
We eindigen ons gebed vaak met de zin, 
“In Uw naam” of “In Jezus naam”. 
Als je dus in iemands naam wat zegt moet je dus weten wat die persoon gezegd heeft. 
De bidder is dus als ware de vertegenwoordiger van Jezus Christus. Als je in Zijn naam 
bidt. Zal het je gegeven worden. 
Waar kunnen we vinden wat De HEERE heeft gezegd, ons heeft beloofd. IN DE BIJBEL. 
We mogen in ons gebed Hem daar aan houden, in Jezus naam. 
Dus met andere woorden wat Christus ons heeft beloofd kunnen we dus in Zijn naam 
vragen en zal verhoord worden. 
 



 

Daarom zijn de biddende handen onderin 
het schilderij in de rechterhand van 

Christus geschilderd. 
 
We moeten bidden voor ons eeuwige behoud. 
Christus als onze Verlosser aanvaarden.  
Dat wil niet zeggen dat we niet ziek kunnen 
worden of vervolgd worden. 
Wel kunnen we bidden om het vol te houden om 
niet in de handen van de duivel te vallen. 
(lees Romeinen 8 vers 34 – 39) 
Natuurrampen kunnen ons treffen.  
We leven nu nog onder de zondeval.  
Wij zijn niet in staat omdat zelfstandig als mens op te lossen. 
Denk hierbij vooral aan Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus: 
 

Wat is uw enige troost in leven en sterven?  
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet 
van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij 
heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en 
mij uit alle macht van de duivel verlost. 
Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn Hemelse Vader geen haar 
van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. 
Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het 
eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem 
te leven. 

 
Prachtig samengevat. Er staat niet dat er géén haren van je hoofd zullen vallen. 
Er staat, dat er niets buiten God om kan gaan. Dus ook ziekten en teleurstellingen zullen 
tot ons heil dienen. Pure afhankelijkheid en genade. 
 

Lukas 21 vers 17, 18 en 19 
En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.  
Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.  
Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.  

 
Romeinen 14 vers 8 
Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, 
sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn 
van de Heere. Als we in dit vertrouwen willen leven, mogen we 
er om bidden. God heeft ons ook een onderpand gegeven, het 
onderpand van de Geest.  
 
1 Korinthe 6 vers 19 en 20 
Het lichaam een tempel  
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u 
niet van uzelf bent?  
U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw 
lichaam en in uw geest, die van God zijn. 
 
 

We zien middenin het schilderij de Heilige Geest 
neerdalen op de biddende handen 
 



 
Een belangrijke belofte lezen we in 1 Petrus. 
Bidden om de kracht van God. Ondanks beproevingen blijven bidden om kracht. 

1 Petrus 1 vers 5,6 en 7 
U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, 
die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.  
Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – 
bedroefd door allerlei verzoekingen,  
opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, 
dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en 
heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.  

 
"bij de openbaring van Jezus Christus" staat er. Dan denken we aan het Bijbelboek 
Openbaringen. Ook daar lezen we over oorloge, rampen enz. Maar ook over de 
Wederkomst. En de strijd die Christus "Het Woord Gods" strijdt en overwint. 

 
Openbaring 19 vers 11, 12 en 13  
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij 
Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En 
Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.  
En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd 
waren vele diademen. Hij had een naam, die 
opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.  
En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, 
en Zijn naam luidt: Het Woord van God.  
 
Bovenin het schilderij is het witte paard geschilderd. 
Rechts bovenin de rode mantel. 
Boven de Heilige Geest vuurvlammen. 
 
 
 

 
1 Johannes vers 1, 2 en 3 
Gerechtigheid en broederliefde als kenmerken van het kind van God  
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God 
worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.  
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen 
zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want 
wij zullen Hem zien zoals Hij is.  
En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.  
 

Reiniging 
Reinigen door het Bloed. Het bloed van Christus. 
Reinigen door de Heilige Geest. Die we als bewijs hebben gekregen. 

Mattheüs vers 1 
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 

Als teken van deze reiniging het Water. De doop.  
 
Lees Zondag 26 Heidelbergse Catechismus 
 

 2 Korinthe 1 vers 21 en 22 
En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God,  
Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven 
heeft.  
 
 
 



 
1 Johannes 1 vers 7 
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, 
hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van 
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde 
 
Lukas 11 vers 13b 
...hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige 
Geest geven aan hen die tot Hem bidden? 

 
Bloed druppels vallen midden door het schilderij op de 
handen. 
Ook de Heilige Geest daalt op de zelfde handen. 
Rechts valt er water op de biddende handen. 

.  
Efeze 1 vers 13 en 14 
In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, 
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; 
in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld 
met de Heilige Geest van de belofte,  
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing 
die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. 

 
Links in het schilderij zien we de vruchten van het geloof 

Johannes 15 vers 16 
…Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht 
dragen,  
en dat uw vrucht zou blijven,… 

 
 

Water, Bloed en Geest de aardse drie-
eenheid 
Dit zijn belangrijke elementen voor het schilderij. 
Samengevat in deze tekst 

1 Johannes 5 vers 6 - 8  
6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de 
Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest 
is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.  
7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige 
Geest; en deze drie zijn één.  
8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en 
deze drie zijn één.  
.  

 
Tot slot 1 Johannes 5 vers 11 en 12 

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven 
gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon  
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, 
heeft het leven niet.  

 
 

De HEERE zegent u 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 

 


