Onbeantwoorde gebeden
Door John F. Walvoord

Als president van Dallas Seminary heb ik vele dramatische antwoorden op gebeden gezien. Maar ook
heb ik veel van mijn gebeden onbeantwoord gezien. De onbeantwoorde gebeden hebben mijn geloof
opgebouwd, mijn wandel met God versterkt, en hebben me hoop gegeven te midden van perplexe
problemen. Maar wanneer God zwijgt levert dat spanning op. Ik vind het moeilijk als God stil is en
soms onmogelijk om uit te leggen.
Omdat het spanning oplevert heb ik veel nagedacht en de Bijbel onderzocht. Ik wilde weten waarom
dezelfde God die zo wonderlijk voorziet in de situatie van het ene lid van de faculteit, het toestaat
dat de familie van een ander lid van de faculteit precies het tegenovergestelde, verdriet en tragedie,
ervaart. Ik wil weten waarom in sommige van onze noden zo wonderlijk voorzien wordt terwijl
andere genegeerd lijken te worden.
Te midden van deze vragen blijf ik er vast van overtuigd dat God gebeden beantwoord. Dit is zowel
mijn als jouw getuigenis. Maar een ieder van ons heeft het zwijgen van God ervaren. We kennen
allemaal de echo van wat Habakuk ervoer, “Hoe lang, o Heer, zal ik roepen om hulp, en wilt U niet
horen?” (Hab.1:2). We delen Davids profetische verwachting die Christus ervoer, “O mijn God, ik
roep bij dag, maar U antwoord niet; bij nacht, maar ik heb geen rust” (Ps.22:2).
Wat is het geheim van onbeantwoorde gebeden? Waarom worden sommige gebeden niet
beantwoord? Ik vind het antwoord op deze moeilijke vragen in de Bijbel. Dezelfde tekstgedeelten die
ons verzekeren dat God onze gebeden zal beantwoorden verklaren ook waarom sommige van onze
gebeden onbeantwoord lijken. Deze passages hebben mij geleerd om vier vragen te stellen over mijn
gebeden.
Hebt u gebeden? Het eerste en fundamentele principe over beantwoorde gebeden is het geloof in
het gebed zelf. Paulus spoort de gemeente van Thessalonica aan, “Bid zonder ophouden, Dank God
in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus” (1Thess.5:17,18). Paulus maant de Epheziërs
aan. “Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de Geest” (Ef.6:18a). Christus
verzekerd zijn discipelen, “Bid en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klopt en u zal worden
open gedaan. Want ieder die bidt ontvangt, die zoekt die vind en die klopt die zal worden open
gedaan” (Matth.7:7-8).
Voortdurend en getrouw gebed is een van de sleutels van beantwoorde gebeden. Zoals Jakobus zich
uitdrukt, “Jullie hebben niet omdat jullie God niet vragen” (Jak.4:2b). In de woorden van “Wat een
vriend is onze Jezus:
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat we het al niet brengen
In ’t gebed tot onze Heer.1
Als we verwachten dat God gebeden beantwoord, moeten we trouw zijn in het bidden. Toch is daar
ook het wonderlijke principe van genade dat God in staat stelt ons meer te geven dan waar we om
vragen. Elke dag “regenen” ontelbare zegeningen op de christenen. Paulus drukt het zo uit, “ Hem nu
die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in
ons werkt” (Ef.3:20). Maar het begint allemaal met trouw bidden.
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Heb je gebeden overeenkomstig Gods wil? Steeds weer opnieuw benadrukt de Bijbel dat gebed moet
zijn in overeenstemming met Gods wil. Gebed is niet bedoeld om een onwillige God aan te sporen
iets te doen wat tegen Zijn volmaakte recht is. Gebed is een komen tot God om de vervulling van Zijn
wil te vragen, en een komen tot een God die Zich erin verheugd gebeden te beantwoorden.
Bidden naar Zijn wil betekend dat het gebed in harmonie moet zijn met dat wat God geopenbaard
heeft in Zijn plan met de wereld. Ons verzoek moet in harmonie zijn met Gods heilig en rechtvaardig
karakter. Wat we van God begeren moet het beste zijn voor ons en de ander zijn/haar belang, ook al
weten we niet altijd wat het beste belang is.
Maar als we bidden naar de wil van God, kunnen we er zeker van zijn dat God zal antwoorden. De
apostel Johannes schreef, “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij
ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij
ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen”
(1Joh.5;14,15). Dit zijn grote beloften. In gebed kunnen we tot God gaan met de absolute zekerheid
van Zijn vermogen om ons te antwoorden. Er is geen limiet in wat we kunnen vragen, als het in
overeenstemming met Zijn wil is.
Johannes gaat verder door te zeggen dat sommige gebeden door God niet beantwoord kunnen
worden omdat ze niet Zijn in overeenstemming met Zijn wil, en niet in ons beste belang (1Joh.5:16).
Jakobus zegt het zo: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in
uw hartstochten door te brengen” (Jak.4:3). Egoïstische gebeden zullen niet gewaardeerd worden
door God. Gebed is Gods aangewezen middel voor ons om te vragen om wat goed is voor ons en
anderen, en om beseffen wat Paulus noemde, “Wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van
God is (Rom.12:2b). Wat een oneindige kracht en mogelijkheden is er in het gebed dat gebeden is in
overeenstemming met Gods wil.
Is het Gods tijd om onze gebeden te beantwoorden? Vaak is het de ervaring van hen die trouw
bidden, God zegt geen “Nee” maar “Wacht.” Daar is een bepaalde tijd voor beantwoord gebed. Soms
moet God wachten tot wij klaar zijn voor het antwoord, of misschien moeten anderen klaar gemaakt
worden. Soms is vertraging nodig om het in te passen in Gods algehele plan.
Daniel leerde deze les:
Zestig jaar lang heeft Daniel gebeden voor de terugkeer van Israel na Jeruzalem, voor de
wederopbouw van Jeruzalem want dit lag in ruines. Het leek alsof er geen antwoord van God kwam.
Toen ontdekte Daniel het woord van Heere tot Jeremia, die zei dat er een wachten tijd van zeventig
jaar zou zijn voordat de weggevoerden van Israel terug zouden kunnen keren na hun stad (Jer.29:10).
Met deze informatie ging Daniel in vurig gebed na de Heere toe. Zijn gebed is één van de grootste
gebeden van de Schrift (Dan.9:3-19). Toen Daniel begon te bidden waren er al negenzestig jaren van
de zeventig voorbij. In antwoord op Daniel’s gebed en God tijdtafel – verteld het boek van Ezra de
terugkeer van Israel naar het oude land en Jeruzalem. Dus vertraging in het beantwoorden van een
gebed betekend niet dat God het niet heeft gehoord.
Ik ken een Godvrezende familie die een eigenzinnige zoon had. Vele jaren baden ze voor die jongen,
maar er kwam geen antwoord. Lang nadat de ouders in heerlijkheid waren ingegaan, raakte God op
een wonderlijke wijze de zoon aan en bracht hem tot Zichzelf. De gebeden waren beantwoord, maar
op Gods tijd. God is nooit te laat en nooit te vroeg om gebeden te beantwoorden.
Is jouw gebed tot glorie van God? De meest ontdekkende vraag die we tegenkomen als het om gebed
gaat is of ons verzoek voor ons eigen zelfzuchtig belang is. Dit kan hoogmoed zijn, of wat wij willen
bereiken, het gaat er om dat het echt is tot glorie van God. Verhoringen op gebeden moeten God
altijd eren en Hem de glorie brengen. Dat is één reden waarom gebeden aangeboden moeten
worden in de naam van Christus. Christus verzekerd Zijn discipelen, “Als u in Mij blijft en Mijn

woorden in u blijven, vraag wat u maar wil, en het zal u gegeven worden……. Wat u ook maar vraagt
in Mijn Naam Mijn Vader zal het u geven”(Joh.15,7,15b; Joh.14:13-14).
God verheugd Zich erin om Zijn Zoon te verheerlijken. Hij houd ervan te erkennen wat Zijn Zoon
heeft gedaan aan het kruis om de vloedgolven van genade te openen voor de gelovige. Gebed dat
aangeboden wordt in de Naam van Christus en tot heerlijkheid van Christus zijn gebeden die God kan
beantwoorden. Bidden in de Naam van Christus is een erkenning van Zijn oneindige Persoon. Zijn
goddelijkheid en majesteit. Het is een erkenning van Zijn genade die Hem in staat stelt om de
gebeden van onvolmaakte gelovige te beantwoorden. Verhoorde gebeden eren ook Gods beloofde
woord, want God kan niet liegen.
Maar gebed dat God verheerlijkt vereist dat de persoon die bid iemand is in wie God Zich verheugd.
We moeten ons hart onderzoeken om er zeker van te zijn dat er geen zonden zijn in ons leven die
onze relatie met God verhinderen. Zoals de psalmist bidt, “Doorzoek mij, o God, en ken mijn hart;
beproef mij en ken mijn onrustige gedachten; Zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op
de eeuwige weg”(Ps.139:23-24). Zoals de psalmist ergens anders zegt, “Als ik zou letten op het
kwaad in mijn hart, de Heere zou mij niet horen”(Ps.66:18). De psalmist gaat verder met een
geruststellend woord, “Maar God heeft zeker gehoord; Hij heeft gelet op de stem van mijn
gebed”(Ps.66:19).
Gebed is niet een beloning voor perfectie, maar veeleer eert God zijn knechten die Hem ernstig
zoeken te behagen. Jakobus schrijft, “Het gebed van de rechtvaardige is krachtig en effectief”
(Jak.5:16b) Johannes zegt het zo; “Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij
vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij
Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is”(1Joh.3:21-22).
God heeft beloofd om gebeden te beantwoorden vanwege Zijn wonderlijke genade, vanwege Zijn
oneindige macht, en omdat Hij oneindig liefheeft en trouw is. Als onze gebeden onbeantwoord
blijven moeten we ons eerst afvragen of we wel voldoen aan de 4 voorwaarden. Dan kunnen we
trouw blijven bidden. Onze houding kan er dan een zijn van onvoorwaardelijk vertrouwen dat Hij bij
machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons
werkt” (Ef.3:20). Als wij Hem prijzen voor Zijn trouw, Zijn wil en glorie zoeken, trouw bidden, en
geduldig wachten tot Zijn tijd daar is, dan zal Hij ons antwoorden.

