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Stelling: Er bestaan geen onverhoorde gebeden. 
  
Herkenbare aanvechting. Antwoordt God wel? Ook in de bijbel (Psalmen!) al sprake van 
die aanvechting. Tegenover ‘negatieve’ ervaringen van onverhoorde gebeden, 
evenzovele ‘positieve’ ervaringen van verhoorde gebeden. 
Echter, onze ervaring is niet maatgevend. 
Gods openbaring spreekt over de God Die hoort! (Ps. 65) 
Maar daarmee zijn onze ‘negatieve’ ervaringen niet verdwenen. 
 
Is er een oplossing voorhanden? De in de lezing genoemde ‘oplossingen’ voldoen niet, 
suggereren op zijn minst dat er toch onverhoorde gebeden zijn. 
 
Laten we het van de andere kant bekijken: zijn onze gebeden werkelijk gebeden? Wat 
zijn er een ‘kwalijke’ gebeden (Jak. 4:3)! 
Bovendien: hoe makkelijk kunnen we zeggen geen gehoor te krijgen. Of we ‘gunnen’ 
God de tijd niet om te verhoren. 
Echte gebeden vinden plaats binnen de kaders van Gods beloven. En dan: uitzien! Zie 
Lukas 11:9. Zoeken is bedelen, zoeken, kloppen. ‘Achter die schijnbaar gesloten deur 
staat een vriendelijk Man, wiens Naam is Jezus.’ (Kohlbrugge) 
 
Stelling: ‘Wie gelovig bidt, rekent niet met, maar op de verhoring, omdat God het 
gezegd heeft.’  (J. Overduin) 
 
Dus: geen onverhoorde gebeden. Maar wel: onvervulde wensen. Pijnlijke werkelijkheid. 
Toch dient het een pedagogisch doel. God wil ons opvoeden door te laten zien: 1) dat 
we tevreden dienen te zijn met God Zelf; 2) dat dit leven een gebroken werkelijkheid is; 
3) dat het beste nog komen zal. 
 
Met ‘Amen’ spreken we uit: het zal waar en zeker zijn. Want het is veel zekerder dat 
 God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem verlang. (HC 
52,129) 

 
 
 
 
 
De laatste bijbelavond zal gaan over het 
onderwerp ‘Bidden met de psalmen’. Op 11 
februari 2016 komen we weer samen. Van 
harte welkom! 
Vragen? Mail naar predikant@hhg-
abbenbroek.nl.  
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