


23. Wie BID...... 
die ONTVANGT! 

(Deel 1)





Wat is bidden?

“Bidden is je leven in de handen leggen van Iemand die groter is dan jij.”

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de 
troon van de genade, opdat wij barmhartigheid 

verkrijgen en genade vinden om geholpen te 
worden op het juiste tijdstip.

Hebreeën 4:16 HSV

Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik 
vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de 

lucht sla.
1 Korinthe 9:26 HSV



Wanneer bid je?

En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij 
op, ging naar buiten en begaf Zich naar een 

eenzame plaats, en bad daar.
Markus 1:35 HSV

Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, 
naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de 

nacht in gebed tot God. En toen het dag was 
geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er 

twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
Lukas 6:12 - 13 HSV



Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning 
en mijn God, want tot U bid ik. 's Morgens 

hoort U mijn stem, HEERE ; 's morgens leg ik 
mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.

Psalm 5:3 - 4 HSV

HEERE, God van mijn heil, overdag en in de 
nacht kom ik voor U en roep ik. Laat mijn 

gebed voor Uw aangezicht komen, neig Uw oor 
tot mijn roepen. 

Psalm 88:2-3 HSV



En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog 
daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed 

verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter 
die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een 
weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar 

hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 

En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij 
zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, 

toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht 
doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het 

gezicht slaat. 

Als we gaan bidden komen we de hemelse rechtbank terecht 
want God is een Rechtvaardige Rechter



En de Heere zei: Hoor, wat de 
onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan 
geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, 

die dag en nacht tot Hem roepen, ook 
wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te 

komen? 

Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal 
doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij 

komt, wel het geloof op de aarde vinden? 
Lukas 18:1-8 HSV



Procederen in de hemelse rechtbanken

- God is de rechter van het heelal (Genesis 18:25-26, Psalm 9:8-9, , 50:6, 2 
Timotheüs 4:8, Hebreeën 12:22-24, Openbaring 16:4-7, 20:11-15) 

- Jezus en de Heilige Geest zijn onze Advocaat (Middelaar) (Johannes 
14:15-18, 1 Timotheus 2:5-6, Hebreeën 3:1-2, 4:14-16, 7:25, 9:11-14, 
12:22-24, 1 Johannes 2:1-2)

- Satan is de aanklager (Job 1 en 2, Zacharia 3:1-2, Lukas 22:31-32, 
Openbaring 12:7-10)

- Door wat we zeggen (en doen) is dat een getuigenis in de rechtbank 
(Mattheüs 5:21-26, 12:36-37, 2 Korinthe 13:1)

- Ieder persoon heeft een eigen persoonlijke boek (Psalm 139:16, Daniël 
7:10, Efeze 2:10)



We zijn als Christenen genaderd tot de Berg Sion waar God de rechter en 
Jezus de Middelaar door Zijn bloed voor ons spreekt!

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van 
de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,  tot een feestelijke 
vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die 

in de hemelen opgeschreven zijn, 

en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van 
de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 
en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en 

tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere 
dingen spreekt dan dat van  Abel.

Hebreeën 12:22 - 24 HSV



U hebt het gezien, HEERE , zwijg niet; Heere, 
blijf niet ver van mij. Ontwaak en word wakker 
om mij recht te doen; mijn God en Heere, om 

mijn rechtszaak te voeren. 

Doe mij recht naar Uw gerechtigheid, HEERE, 
mijn God; laat hen zich over mij niet 

verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart: 
Aha, wij hebben onze zin! Laat hen niet 

zeggen: Wij hebben hem verslonden!
Psalm 35:22 - 25 HSV



Zie mijn ellende aan en red mij, want 
Uw wet heb ik niet vergeten. Voer mijn 

rechtszaak en verlos mij; maak mij 
levend overeenkomstig Uw belofte. 

Het heil is ver van de goddelozen, want 
zij zoeken Uw verordeningen niet.

Psalm 119:153 - 155 HSV



Hoe bid je? (De 7 verschillende soorten gebed:)

- 1. Aanbidding “Onze Vader Die in de hemelen zijt”

- 2. Lofprijs en dankzegging “Uw Naam worde geheiligd” 

- 3. Voorbede “Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede gelijk in de hemel 
alzo op de aarde” 

- 4. Smeekbede “Geef ons heden ons dagelijks brood” 

- 5. Schuldbelijdenis “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren” 

- 6. Geestelijk oorlogsvoering “En leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze” 

- 7. Proclamatie “Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen”



- 1. Aanbidding “Onze Vader Die in de hemelen zijt”

Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader 
zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt 
wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, 

moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Johannes 4:23 - 24 HSV

- 2. Lofprijs en dankzegging “Uw Naam worde geheiligd” 

En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er 
met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de 
gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,  

want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God 
grootmaken.

Handelingen 10:45 - 46 HSV



- 3. Voorbede “Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo op de 
aarde” 

U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben 
en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; 

zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en 
bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;  zodat u kinderen 
zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn 
zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen 

over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  

Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u 
dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?  En als u alleen uw 

broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de 
tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die 

in de hemelen is, volmaakt is.
Mattheüs 5:43 - 48 HSV



Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar 
door de gemeente werd voortdurend voor hem tot 
God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, 

sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid 
met twee ketenen; en de bewakers voor de deur 

bewaakten de gevangenis. 

En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen 
een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te 
porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn 

ketenen vielen van zijn handen af. 
Handelingen 12:5-7 HSV

Er werd voortdurend voorbede gedaan voor Petrus!



De voorbede van Paulus (en anderen) voor de verschillende Gemeenten

Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus altijd wanneer wij voor u bidden,

Kolossenzen 1:3 HSV

Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht 
van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, 

opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de 
wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een 

grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea 
zijn, alsook voor hen die in Hiërapolis zijn.

Kolossenzen 4:12 - 13 HSV



De Heilige Geest bid voor anderen en onszelf en helpt ons in onze 
zwakheden (tongentaal)

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want 
wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De 

Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen.  En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat 
het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God 

voor de heiligen pleit.
Romeinen 8:26 - 27 HSV

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de 
Geest, dat is Gods Woord,  terwijl u bij elke gelegenheid met 
alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam 

bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Efeze 6:17 - 18 HSV



Bid met smeking, voorbede en dankzegging voor alle mensen inclusief de 
koning en leiders van het land

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, 
gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan 

worden voor alle mensen, voor koningen en allen 
die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil 

leven zullen leiden, in alle godsvrucht en 
waardigheid. 

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, 
onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig 
worden en tot kennis van de waarheid komen.

1 Timotheüs 2:1 - 4 HSV



Voorbede in het oude testament:

- Abraham bad voor het behoud van Sodom en Gomorra (Genesis 
18:23-32)

- Mozes doet voorbede voor de Israëlieten als God het volk straft 
voor hun zonden (Numeri 21:6 - 7, Deuteronomium 9:19 - 20, 25-29)

- Salomo doet voorbede voor de Israëlieten om de zondes te 
vergeven als ze in de tempel tot Hem bidden (1 Koningen 8:22 - 53, 1 
Koningen 9:1 - 3) 

- Ezra, Nehemia en Daniel bidden voor de Israëlieten voor de 
vergeving van hun zonden. (Ezra 9:5 - 15, 10:1, Nehemia 1:1 - 11, Daniël 
9:1 - 21)

- Job deedt voorbede voor zijn vrienden die hem zo verkeerd 
behandeld hadden (Job 42:7 - 10)



God zocht naar een voorbidder voor het Joodse volk maar vond niemand

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon 
optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon 

staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde 
hoefde te richten, maar Ik vond niemand.  Daarop 

stortte Ik Mijn gramschap over hen uit. 

Door het vuur van Mijn verbolgenheid heb Ik een 
einde aan hen gemaakt. Hun weg heb Ik op hun 
eigen  hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere 

HEERE .
Ezechiël 22:30 - 31 HSV



4. Smeekbede “Geef ons heden ons dagelijks brood” 

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 
klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder 

die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie 
klopt zal opengedaan worden.  Of is er iemand onder u 

die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood 
vraagt?  

Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang 
geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede 

gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die 
in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot 

Hem bidden.
Mattheüs 7:7 - 11 HSV



En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een 
vriend heeft en midden in de nacht naar hem 
toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij 

drie broden, 

want mijn vriend is van een reis bij mij 
gekomen en ik heb niets om hem voor te 

zetten,  en dat die vriend van binnen uit het 
huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij 

niet lastig. De deur is al gesloten en mijn 
kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan 

niet opstaan om ze u te geven. 



Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem 
geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij 
toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en 

hem er zoveel geven als hij nodig heeft. 

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; 
zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u 

opengedaan worden.  Want ieder die bidt, die 
ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, 

voor hem zal er opengedaan worden.
Lukas 11:5 - 10 HSV



Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 
buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en 
men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en 

zij worden verbrand. 

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u 
blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten 

deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader 
verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn 

discipelen bent.
Johannes 15:6-8 HSV



23. Wie BID...... 
die ONTVANGT! 

(Deel 2)





5. Schuldbelijdenis “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren” 

En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de 
Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 

en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En 
velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden 

belijden en bekennen. 

Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, 
brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in 

tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 
ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.   Zo nam 

het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds 
sterker.

Handelingen 19:17 - 20 HSV



Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, 
onder mijn jammerklachten, de hele dag.  

Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op 
mij, mijn levensvocht veranderde in een 

zomerse droogte. Sela

Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn 
ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal 
mijn overtredingen belijden voor de HEERE . 

En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. 
Sela

Psalm 32:4-5 HSV



Het zal gebeuren, als iemand aan een van deze dingen 
schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij 

gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn 
schuldoffer vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, 
aan de HEERE een vrouwtje uit het kleinvee brengen: 

een lam of een geit als zondoffer. Zo zal de priester 
verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde.

Leviticus 5:5 - 6 HSV

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed 
kennen,  wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. 

Spreuken 28:13 NBV



Op de vierentwintigste dag van deze maand verzamelden 
de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met 

aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël 
zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen 

staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden 
van hun vaderen.  

Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor 
uit het wetboek van de HEERE , hun God, gedurende een 
vierde deel van de dag; en op een ander vierde deel van 
de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de 

HEERE , hun God.
Nehemia 9:1 - 3 HSV



Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen 
van de gemeente bij zich roepen en laten die voor 

hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van 
de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke 

behouden en de Heere zal hem weer oprichten. 

En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 
vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en 

bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een 
krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel 

tot stand.
Jakobus 5:14 - 16 HSV



6. Geestelijk oorlogsvoering “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze” 

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de 
Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u 

met de hele wapenrusting van God, opdat u 
stand kunt houden tegen de listige 

verleidingen van de duivel.
Efeze 6:10 - 11 HSV

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan 
de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Jakobus 4:7 HSV



Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, 
zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op 

de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden 
zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de 

aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, 
het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in 

de hemelen is. 

Want waar twee of drie in Mijn Naam 
bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. 

Mattheüs 18:18-20 HSV

Een gezamenlijk gebed is krachtig, er kunnen dan dingen 
gebonden en ontbonden worden!



7. Proclamatie “Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. Amen”

Het woord 'proclamatie' of het werkwoord 
'proclameren' is afgeleid van een Latijns woord dat 

vertaald wordt met 'het uitschreeuwen'

Proclamatie is als het ware 'aanvallend belijden'. Het is 
een vorm van geestelijke strijd die het mogelijk maakt 
om allerlei situaties en processen onder het gezag van 

Gods Woord te brengen; situaties in ons persoonlijk 
leven, in de gemeente, in het politieke leven, overal.

Bron: De kracht van proclamatie van Derek Prince



En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon 
bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar 

Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens 
zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord 

dat uit de mond van God komt. 

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en 
zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en 
hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp 

Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat 
Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op 

de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet 
misschien aan een steen stoot. 



Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: 
U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw 

nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, 
en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld 

zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit 
alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er 
staat geschreven: De Heere, uw God, zult u 

aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel 
Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden 

Hem.
Mattheüs 4:3-11 HSV



Want het Woord van God is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 

zwaard, en het dringt door tot op de 
scheiding van ziel en geest, van gewrichten 
en merg, en het oordeelt de overleggingen 

en gedachten van het hart. 
Hebreeën 4:12 HSV

Dood en leven zijn in de macht van de tong, 
wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Spreuken 18:21 HSV



Wees vurig van Geest in gebed, want God laat zich verbidden!

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig 
van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. 

Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het 
gebed. 

Romeinen 12:11-12 HSV

Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn 
vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE 

liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn 
vrouw, zwanger werd.  

Genesis 25:21 HSV





7 redenen waarom we niet ontvangen in gebed

1. We ontvangen niet als we Gods wil niet kennen

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.  

1 Johannes 5:14 - 15 HSV



Is Gods wil hoger dan die van ons en kunnen we die kennen?

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie 

de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 7:21 HSV

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, 
maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de 
dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, 

maar begrijp wat de wil van de Heere is.
Efeze 5:15-17 HSV



De algemene wil van God:

- Het is Gods wil dat je geneest omdat de Bijbel dat zegt
- Het is Gods wil dat je in vreemde talen spreekt omdat de Bijbel dat zegt
- Het is Gods wil dat je je laat dopen omdat de Bijbel dat zegt
- God is altijd bij ons dus we hoeven niet te vragen of God bij ons wil zijn.
- God beschermt ons altijd dus we hoeven niet te bidden dat God ons 

beschermt

De specifieke wil van God:

- Wil God dat je naar een land gaat als zendeling?
- Wil God dat je met die persoon trouwt?
- Wilt u dat ik mij in deze gemeente aansluit?

Bron: Bidden = ontvangen van Tom de Wal (niet letterlijk overgenomen)



Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan 

God te wijden als een levend offer, heilig en voor 
God welbehaaglijk: dat is uw redelijke 

godsdienst. 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar word veranderd door de vernieuwing van 

uw gezindheid om te kunnen onderscheiden 
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil 

van God is.
Romeinen 12:1-2 HSV



2. We ontvangen niet als we niet bidden in geloof

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te 
behagen. Want wie tot God komt, moet 

geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem 
zoeken.

Hebreeën 11:6 HSV

Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, 
omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat 

niet uit geloof is, is zonde.
Romeinen 14:23 HSV



Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij 
zich en zeiden: Hoe is de vijgenboom zo ineens 

verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: 
Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet 

twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de 
vijgenboom is gedaan , maar zelfs als u tegen deze 

berg zou zeggen: 

Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou 
het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, 

in geloof, zult u ontvangen.
Mattheüs 21:20-22 HSV



En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij 
die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig 

geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven 
worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en 

daarbij niet twijfelen. 

Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die 
door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen 
wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets 
ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig 

man, onstandvastig in al zijn wegen. 
Jakobus 1:5-8 HSV



3. We ontvangen niet als we geen actie ondernemen

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig 
worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet 
geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet 

gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die 
predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden 

worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van 
hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

Romeinen 10:13-15 HSV 

En dit zeg ik : Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie 
zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen 

zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of 
uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. 

2 Korinthe 9:6-7 HSV



4. We ontvangen niet als we niet in Goddelijke liefde wandelen

En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn 
ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, 
luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. Was u, 

reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen 
weg! Houd op met kwaad doen, 

Jesaja 1:15-16 HSV

Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; 
geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers 
ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het 

leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
1 Petrus 3:7 HSV



Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw 
midden? Vloeien ze hier niet uit voort : uit uw 

hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd 
voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U 

benijdt anderen en beijvert u om dingen te 
bemachtigen en kunt ze niet krijgen. 

U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, 
omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, 

omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw 
hartstochten door te brengen.

Jakobus 4:1-3 HSV

5. We ontvangen niet als ons motief verkeerd is



6. We ontvangen niet als we niet bereid zijn om te geven, waar we zelf in 
gebed om vragen

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: 
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen 
in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, 

het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles 
wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en 

het zal u ten deel vallen. 

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand 
iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw 
overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw 

Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet 
vergeven.

Markus 11:23-26 HSV



Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te 
hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en 

zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is 
goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan 

barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel 
niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en 

u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult 
losgelaten worden. 

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, 
vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in 

de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u 
meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

Lukas 6:35-38 HSV 



7. We ontvangen niet als we niet volhardend bidden

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de 
verdrukking. Volhard in het gebed. 

Romeinen 12:12 HSV

En neem de helm van de zaligheid en het 
zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 

terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en 
smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam 
bent met alle volharding en smeking voor alle 

heiligen.
Efeze 6:17-18 HSV
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