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Preek over Mattheus 7,7-11 (Bidstond voor gewas en arbeid): De zekerheid van gebedsverhoring. 
 
Voorzang: Opwekking 125 (Heer, ik kom tot U…) 
Votum en Groet 
Zingen: Psalm 62, 1. 4 en 5 
Gebed om het licht van de Geest 
Schriftlezing: Mattheus 7,7-11 
Zingen: Gezang 448, 2 en 3 
Overdenking van Mattheus 7,7-11 
Zingen: Gezang 427, 1 en 2 
Eerste gebedsblok 
Zingen: Gezang 427, 3 en 4 
Tweede gebedsblok 
Zingen: Gezang 427, 5 en 6 
Derde gebedsblok 
Zingen: Gezang 427, 7 en 8 
Afsluitend gebed 
Zingen: Psalm 27, 7 
Collecte 
Zingen: Opwekking 346 (Maak ons tot een stralend licht…) 
Zegen 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 
Een overbekend woord is dit.  
Velen van ons kennen het vrijwel uit hun hoofd, denk ik.  
Het is dan ook een kostelijk woord.  
Want het biedt ons wel een ongekend rijke zekerheid.  
Het gaat hier om de kern van het onderwijs met betrekking tot het gebed. 
Namelijk de vaste zekerheid dat ons gebed verhoord wordt. 
 
Je merkt aan alles hoe de Heiland dat zijn leerlingen heeft willen inprenten.  
Eerst zegt Jezus:  
Bidt en u zal gegeven worden;  
zoekt en u zult vinden;  
klopt en u zal worden opengedaan.  
 
En dan voegt Hij er nog eens toe:  
Want een ieder die bidt, ontvangt,  
en wie zoekt, vindt,  
en wie klopt, die zal worden open gedaan.  
 
Hoe kan het ons nog ontgaan wat Jezus zeggen wil.  
Hij verzekert ons zesvoudig, dat we kunnen rekenen op verhoring van ons gebed! 
 
En toch hebben we er meer dan eens enorm moeite mee om deze verzekering te aanvaarden.  
Kunnen we niet wijzen op talloze gebeden die niet verhoord lijken?  
 
Natuurlijk, we horen ook meer dan eens van wonderlijke gebedsverhoringen.  
Er zijn mensen, die daar geweldige verhalen over kunnen vertellen.  
Maar dat werkt soms juist meer óntmoedigend, dan bémoedigend.  
Want wat betekenen die verhalen voor iemand, die klaagt: en mijn gebeden dan?  
Wanneer kom ik dan eens aan de beurt om verhoord te worden? 
 
Maar de vraag is: wat verstaan we eigenlijk onder verhoring? 
En een vraag die daarmee samenhangt is: wat is eigenlijk bidden? 
Wel, bidden is niét: ergens om verlegen zijn – en dan God vragen om ons te geven wat we langs andere weg 
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niet zo kunnen krijgen.  
 
Nee, bidden – het bidden dat de Bijbel bedoelt, dat is in de grote verlegenheid van het menselijk bestaan ons 
onvoorwaardelijk werpen op de goedheid van God. 
Roepen om zijn vergeving. 
Smeken om zijn hulp. 
Smeken om het leven dat alleen die naam waard is. 
 
En dat hóórt God.  
En daar dóet Hij wat aan.  
En wij ontvángen.  
Wij ontvangen God zelf – in Jezus Christus, zijn Zoon. 
Hij komt op ons gebed ons leven binnen met al zijn kracht en heerlijkheid. 
 
Wie zoekt, vindt.  
Ja, het gaat hier niet om zoeken in het wilde weg.  
Geen eeuwige zoektocht.  
God wil niet dat wij zoekers zullen blijven, maar dat we vinders zullen worden.  
Daarom verzekert de Heer ons: zoekt en u zult vinden.  
 
Dat betekent niet dat Gods heil voor het grijpen ligt.  
De weg uit ons leven, met al zijn vragen en beslommeringen, naar het heil is lang.  
Zo lang, dat velen het onderweg dreigen op te geven en menigeen dat al gedaan heeft.  
Er moet wel degelijk gezocht worden.  
 
Maar het heil is toch ook weer niet ergens diep weg verstopt, zodat je er in het wilde weg naar zou moeten 
zoeken.  
Niet wetende wat en waar je zult vinden.  
Zoekt de HERE, terwijl Hij te vinden is.  
Roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.  
 
Hij is te vinden in Jezus Christus, zijn Zoon.  
De volle troost, die Hij voor mensenkinderen op aarde heeft, heeft vorm gekregen in het brood en de beker, die 
ons hier regelmatig worden aangereikt als een teken en een zegel van onze eeuwige verlossing.  
Gelooft u dat?  
Dan hebt u het hier gevonden! 
 
Klopt en u zal opengedaan worden.  
We staan niet in deze wereld als verloren in een wildvreemde stad, terwijl we niet weten waar we heen zullen 
gaan.  
Jezus is op de wereld gekomen.  
En Hij heeft ons verteld aan welke deur we moeten zijn.  
Heeft Hij niet gezegd: Ik ben de deur –  
en: Niemand komt tot de Vader dan door Mij? 
 
Daarom is ons bidden een bidden in de Naam van Hem. 
En ons zoeken is een zoeken van Hem, die de deur tussen ons en de Vader is.  
De toegang is voor ons geopend.  
Hier en nu al. 
 
Immers, Jezus voegde aan zijn toch al zo rijke beloften toe:  
Indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader 
uit de hemel het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden? 
 
Soms kan het verrijkend zijn als we een tekst uit het ene evangelie vergelijken met dezelfde uitspraak in een 
ander evangelie.  
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Als we dit woord van Jezus opzoeken in het evangelie van Lucas stuiten we op een veelzeggend verschil.   
In plaats van het goede lezen we in Luk. 11,13: de heilige Geest.  
Indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader 
uit de hemel de heilige Géést geven aan hen, die Hem daarom bidden? 
 
Inderdaad, welke gave is rijker dan de Geest?  
De Geest, dat is immers God Zelf met al zijn macht en heerlijkheid.  
Hij is de Geest der waarheid, die ons leidt in de waarheid van Gods Woord. 
En die maakt dat dat Woord in ons leven waarheid wordt. 
Hij is de Geest der gebeden, die ons leert met de Vader in echte gemeenschap om te gaan.  
Hij is de Geest van de heiliging, door wie een kind van God steeds sterker de vernieuwing van zijn leven 
ontvangt. 
Hij is de Geest van kracht, door wie wij voor de Heer kunnen werken en getuigen. 
Door wie wij de macht van Satan kunnen overwinnen. 
En waarmee we zijn influisteringen, dat van het evangelie niets klopt, kunnen weerstaan. 
Hij is de Geest van de heerlijkheid, de eerste aanbetaling van onze geweldige erfenis, waardoor we nu al een 
heerlijk voorproefje krijgen van wat ons straks te wachten staat. 
Kunt u zich werkelijk een rijkere verhoring voorstellen van welk gebed dat u ook maar bidt?  
 
Daarom zijn we vanavond bij elkaar om in gebed God te zoeken. 
In het geloof dat ons gegeven wordt wat we hebben bidden. 
In het geloof dat we vinden wat we zoeken.  
In het geloof dat op ons bidden God de poort van zijn hart en van zijn Koninkrijk wijd voor ons opent en zich-
zelf aan ons geeft. AMEN. 
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