
Bidt en u zal gegeven worden; 

Zoekt en gij zult vinden; 

Klopt en u zal opengedaan worden. 

Want een ieder die bidt, ontvangt en wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal 

opengedaan worden. (Luk.11:9,10) 

 

Deze woorden sprak Jezus tot zijn discipelen net nadat Hij hen 'Het Onze Vader' had 

geleerd. Mooie woorden. Een bekend gedeelte. Maar tegelijkertijd een gedeelte waar 

we in de praktijk van het leven tegen aan lopen. Het staat er wel zo mooi: een ieder 

die bidt ontvangt..., maar is dat ook onze werkelijke ervaring? We hebben juist zovaak 

te worstelen met het feit dat we wel bidden maar dan niet ontvangen wat we vragen. 

Sommigen willen ons dan wijs maken dat dat komt omdat ons geloof te klein is. Want 

God belooft het toch maar, aan God zal het niet liggen. Bidt maar om meer geloof, 

dan komt het vanzelf goed. En wij maar bidden en als dan nog niet gebeurt waar we 

om bidden, raken we nog verder in de crisis, want we zullen wel verkeerd bidden.  

En zo krijgen we er nog een probleem bij. Behalve dat ons gebed niet verhoord wordt, 

is ons geloof ook nog onder de maat. 

  

Als we een gedeelte uit de bijbel goed willen begrijpen, dan is het belangrijk om ook 

de zgn. context te bestuderen. Als je een losse tekst uit de bijbel plukt, kun je deze 

tekst iets laten zeggen wat 'ie niet bedoelt te zeggen.  

Als we onze tekst dan 'ns gaan bekijken, dan lezen we dat de Jezus een vergelijking 

maakt tussen God als Vader en een aardse vader en z'n kind. Kijk zegt Jezus, een 

aardse vader zal nooit als zijn kind hem om een vis vraagt, dat kind een slang geven. 

Of als het kind om een ei vraagt, het kind een schorpioen geven.  

Het woord dat er voor vis staat, slaat op een palingachtige vis. Op het eerste gezicht 

lijkt het dat de jongen krijgt wat hij vraagt, maar in plaats van een paling blijkt het een 

slang te zijn. Op dezelfde manier lijkt een schorpioen met ingetrokken poten op een ei. 

Nu zegt Jezus, er is geen aardse vader die z'n kinderen zo zal bedriegen.  

Dit voorbeeld gaat dus niet over wat de vaders wel geven maar om wat ze niet geven! 

Ze zullen hun kinderen niet bedriegen. Maar dat wil niet zeggen, dat deze vaders altijd 

wèl geven wat hun kinderen vragen. Dat kunnen we ons best voorstellen. Een goede 

ouder heeft het welzijn van het kind op het oog. Een kind wat altijd om snoep vraagt 



zal niet altijd z'n zin krijgen, omdat dat niet gezond is. Een kind dat iedere avond wil 

opblijven zal niet altijd z'n zin krijgen omdat het niet goed voor hem is.  

En zo is het nu ook met de Here God. Als wij Hem iets vragen, zal Hij ons niet 

bedriegen. Hij geeft geen slang in plaats van een vis of een schorpioen in plaats van 

een ei. Maar Hij zal ook niet altijd geven wat we vragen. Hij weet wat het beste voor 

ons is. Misschien is hetgeen we vragen wel niet goed voor ons.  

Ja maar, zul je misschien zeggen, dan komen we toch in de knoei met onze tekst een 

ieder die bidt ontvangt... 

Die tekst zegt toch dat je krijgt wat je vraagt? 

Laten we eens verder lezen wat Jezus zegt. Nadat Jezus het voorbeeld van de slang 

en het ei heeft gegeven zegt Hij: 

Indien dan gij goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 

Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? 

In het voorbeeld van de slang en de vis gaat het erom wat de Here God niet doet, Hij 

zal ons niet bedriegen. Hier gaat het erom wat Hij wel doet. Nu is het goed om te 

weten dat het woordje 'daarom' er eigenlijk niet staat in het Grieks. Dan staat er dus 

niet dat God de Heilige Geest geeft aan hen die Hem om de Heilige Geest vragen. 

Maar God zal de Heilige Geest geven aan de mensen die Hem bidden. Iedereen die 

gelovig tot God komt mag zeker weten dat ze Gods Geest ontvangen. 

Stel dat u ziek bent en u wil graag genezen. 

U mag God vrijmoedig vragen om genezing, want u mag al uw noden bij Hem 

brengen. Daar mag u zeker van zijn.  

Maar God belooft geen genezing. Het kan zijn dat Hij uw gebeden verhoort, maar 

nergens vinden we in de bijbel de garantie dat u genezen zult. U mag wel zeker weten 

dat God u niet zal bedriegen. Geen slang in plaats van een vis.  

Maar ook als u niet krijgt wat u vraagt, dan mag u wel zeker weten dat God zijn Geest 

aan u geeft. God geeft a.h.w. zichzelf. En zo is de tekst bidt en u zal gegeven worden 

toch waar. God geeft niet altijd wat u vraagt, maar Hij geeft altijd zichzelf! Hij komt met 

Zijn Geest bij ons. De Heilige Geest, die in de bijbel de Trooster genoemd wordt. 

Letterlijk 'Degene die geroepen is om ons terzijde te staan'. Dat is wat Gods Geest wil. 

Ons terzijde staan als we het moeilijk hebben, ons troosten in verdriet, ons 

bemoedigen, ons aansporen om vol te houden. Ons helpen om zelfs in ons ziek zijn te 

laten zien wie de Here God voor ons wil zijn. Misschien kan in een moeitevol leven wel 



beter zichtbaar worden wie de Here God voor ons is, dan in een leven dat altijd 

gladjes verloopt.  

De verhoring van onze gebeden hangt niet af van de grootte van ons eigen geloof. 

Dan wordt geloof zo gauw onze eigen prestatie. Nee, niet ons grote geloof, maar onze 

grote God zorgt voor verhoring. En deze grote God wil ook uw God zijn. Hij wil graag 

betrokken zijn bij uw leven. Wat een wonder, de Schepper van het universum wil 

betrokken zijn bij het leven van gewone mensen uit Heerde, Wapenvelder en 

omstreken. Maar dan moet u dat zelf ook willen. Hij staat aan uw deur te kloppen en 

roept..... Hij zal die deur niet openbreken. Maar als u zijn stem hoort en opendoet, 

komt Hij in uw leven. Niet dat dan altijd uw omstandigheden veranderen, maar u zult 

zelf veranderen. Een nieuwe schepping noemt de bijbel dat. Uw denken wordt 

hervormd. U gaat anders tegen uw omstandigheden aankijken. Prioriteiten 

veranderen. God wordt de eerste in alle dingen. Hij mag het voor het zeggen hebben. 

En het motief voor het volgen van Hem is dan niet 'omdat het moet' maar 'omdat u van 

Hem houdt'. Verlangt u daar ook naar? Dat uw leven steeds meer aan dat 

oorspronkelijke doel zal gaan beantwoorden?  

Doe dan de deur open voor de Here Jezus? Want voor hen die dat doen is er 

uiteindelijk de belofte van een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel, waar 

gerechtigheid zal wonen. Geen tranen meer, geen verdriet, geen ziekte, geen pijn. U 

zult verlost zijn van al uw moeite. Dan kunt u echt zeggen: 

Ik heb erom gebeden en heb het uiteindelijk ook gekregen. 

Want wie bidt ontvangt.... zeker weten. 

 

 

 

 

 

 

 


