Van: Mevr. Klaassen
Verzonden: maandag 9 november 2009 8:41
Aan: dkleenp@kliksafe.nl
Onderwerp: vraag
Beste Mr. Kleen,
Ik heb een vraag, die ik zelf wel kan beantwoorden maar niet kan onderbouwen met een
tekst. Ik heb namelijk een leraar die zei, toen we op het onderwerp; het gebed kwamen,
dat God niet alle gebeden hoort, omdat hij sommige niet wil horen. Ik was het daar niet
mee eens en vroeg hem dan ook, of hij dan wel het onderscheidt maakt tussen verhoren
en horen van het gebed. Hij praatte hier overheen en heeft het er niet mee over gehad.
ik heb gezocht in Spreuken of daar misschien een kopje stond die daar mee in relatie
zou kunnen staan. ik heb het niet kunnen vinden, en dat vind ik jammer. mijn vader zij
toen dat ik u altijd kon mailen met vragen. Eigenlijk is dus mijn vraag of u weet waar er
in de Bijbel iets staat over het gebed, en waar staat dat God zeker wel alle gebeden hoort.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Mevr. Klaassen

Van: D.J. Kleen
Verzonden: maandag 9 november 2009 13:46
Aan: Mevr. Klaassen
Onderwerp: RE: vraag
Geachte mevr. Klaassen,
Ik vraag uw aandacht voor het volgende wat in Markus 5 vers 10-21, geschreven staat :
“ En hij bad Hem zeer, dat Hij hen buiten het land niet wegzond. En aldaar aan de
bergen was een grote kudde zwijnen, weidende. En al de duivelen baden Hem,
zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelve mogen varen. En Jezus liet het
hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen; en de
kudde stortte van de steilte af in de zee (daar waren er nu omtrent twee duizend), en
versmoorden in de zee. En die de zwijnen weidden zijn gevlucht, en boodschapten zulks
in de stad en op het land. En zij gingen uit, om te zien, wat het was, dat er geschied was.
En zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende, en gekleed, en wel bij zijn
verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En die het gezien
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hadden, vertelden hun, wat den bezetene geschied was, en ook van de zwijnen. En zij
begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging. En als Hij in het schip
ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn. Doch
Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en
boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer
ontfermd heeft. En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Dekapolis,
wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen. En als Jezus
wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare
bij Hem; en Hij was bij de zee.”
Toen ik uw vraag las, werd ik na enige overdenking, bij het bovenstaande gedeelte uit
Gods Woord bepaald. Hierin vind je duidelijk verwoord, dat Christus zelfs het gebed
der duivelen hoort. Zelfs de duivelen geloofden in de Zoon van God, lees vers 7. Echter
dit was een uitwendig geloof, hetgeen niet met de werken der liefde was versierd. En dit
is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis
liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk, die kwaad
doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden,
Joh. 3:19-20. Dat dit uitwendige geloof in de Zoon van God niet was gepaard vanuit de
werken der Liefde, bleek ook uit het brutale woord des duivels: “ Wat heb ik met U te
doen.” Dit ging namelijk aan zijn belijdenis vooraf. Lees in ditzelfde verband ook 1 Joh.
3:8 met kant. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods
spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn,
dan door den Heiligen Geest, 1 Kor. 12:3. Dit kon dus van het geloof der duivelen
NOOIT gezegd worden.
In 1 Joh. 4:15, staat het volgende geschreven : “ Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de
Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.”
(Dit was namelijk de inhoud van het geloof van de blindgeborene, uit Joh. 9:35-38)
Lees ook de kant. kant. 53, bij 1 Joh. 4:15 :
53)
beleden zal hebben
Namelijk en voorts zal gedaan hebben hetgeen deze belijdenis vereist, namelijk hem met
waar geloof zal aangenomen hebben en zijn geloof met de werken der liefde getoond.
Want anderszins hebben dit ook de duivelen wel beleden; Matth. 8:29; Mark. 5:7.
Hier lezen we dus duidelijk, dat een mens, ja zelfs de duivelen, zij het dan met een
uitwendig geloof, beleden kunnen hebben dat Jezus de Zoon van God is, en zij alsnog
voor eeuwig verloren gaan. Vandaar dat de apostel Jacobus in zijn zendbrief zo vaak
schreef : ‘ Toon mij uw geloof uit uw werken!’ Dit moet u niet werkheilig verstaan, want
wanneer David op het dak van zijn paleis wandelt en daar Bathseba ziet baden, toen kon
hij zijn geloof vanuit de werken der liefde ook niet tonen. Daarom zegt Paulus in Rom.
7:26, Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet
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der zonde. Toen David dus op het dak van zijn paleis wandelde diende hij daar met zijn
vlees de wet der zonde. Om de reden dat zijn vlees door die ene blik op haar, werd
vervoerd tot zonde. Maar wanneer David in Psalm 119 schrijft: hoe lief heb ik uw wet,
zij is mijn betrachting den ganse dag”, dan dient hij daar in die kostelijke stonde met
zijn gemoed, de wet Gods. En in dit verband moeten wij hetgeen in 1 Joh. 3:9
geschreven staat, geestelijk verstaan : “ Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de
zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God
geboren.”
Kijk mevrouw Klaassen, en dit kon van die duivelen, maar ook van hen die God niet
vrezen, nimmer gezegd worden. En ondanks dat, hoort God bij tijden zelfs de gebeden
der duivelen, onder de toelating naar Zijn eeuwige raad. Uit dit Schriftgedeelte blijkt dat
Christus langs Gaddara moest, om een verkoren ziel van Hem te verlossen van en uit de
macht der duivel. Want, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken
des duivels verbreken zou, 1 Joh. 3:8. Dit gold dus ook deze bezetene. Uit de vrucht van
zijn geloof in Christus, en uit het feit dat deze man bij Hem wilde blijven, c.q. een
gedurige gemeenschap met Hem zocht, mogen we opmaken, dat het hier niet alleen om
een lichamelijke verlossing ging, maar ook om een zielsverlossing. Deze man liep in het
wonder van aanbidding en dankbaarheid. Dat verbindt altijd met Christus. Christus
verhinderde hem dat, en gebood hem van Hem en de wonderlijke werken Gods te gaan
getuigen. “Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de
uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer
ontfermd heeft. En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Dekapolis, wat grote
dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen.”
Uit dit gedeelte kunnen we opmaken, dat Christus de bede der duivelen heeft gehoord,
en het hen toeliet om in de zwijnen te varen, omdat dit in de weg was tot de verlossing
van de bezetene. Daarnaast kunnen we zien, dat Christus het gebed van Zijn eigen
verloste kind ook hoort, maar niet verhoort. Om de reden dat Hij iets anders voor hem
besloten had. Daarnaast hoort Christus ook de bede van hen die een kudde zwijnen van
hogere waarde achtten, dan een ziel voor de eeuwigheid. Ook zij werden door Hem
gehoord, en zelfs verhoord. Want, zo staat er dan, dat Hij hen verliet. Dat is wat!
Bedenk, dat God ook het gebed van koning Saul heeft gehoord, en hier ook bij tijden
antwoord opgaf, middels het spreken van Samuel, of door de boekrollen der profeten,
of middels de urim. “En Saul vraagde den HEERE; maar de HEERE antwoordde hem
niet; noch door dromen, noch door de urim, noch door de profeten, 1 Sam. 28:6.”
Betekende dit dat God hem nooit had gehoord, dan? Zeker niet! Uit het feit dat Saul
den Heere vraagde, betekent dat koning Saul gewend was, om bij tijden zijn knieën te
buigen om den Heere om raad te bidden. Maar, nu was bij God de maat vol gezondigd.
Saul bleek immers een hater van God en Zijn volk (David). Hoe lang had hij David niet
voortgedreven over de bergen? God antwoorde Saul niet meer, waarop Saul zijn ‘heil’ bij
de duivel gaat zoeken. “Toen zeide Saul tot zijn knechten: Zoekt mij een vrouw, die een
waarzeggenden geest heeft, dat ik tot haar ga, en door haar onderzoeke. Zijn knechten
nu zeiden tot hem: Zie, te Endor is een vrouw, die een waarzeggenden geest heeft, 1
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Sam. 28:7.” De Heere beware ons hiervoor, mevr. Klaasen. Maar, hier hebt u dus een
klaar bewijs dat God niet alleen de gebeden van Zijn kinderen hoort, en bij tijden zelfs
verhoort. Niet tot zaligheid, omdat het nooit een gebed is uit het geloof, maar slechts
voor de tijd. Denk in dit verband ook aan het gebed van Hagar om water, voor haar en
haar zoon Ismael. Beiden waren ze van God verworpen, hoewel zij wel in de uitwendige
zegeningen van Abraham deelden. Met een mooi woord kunnen we hier ook van
zeggen: Zij beiden waren in Abrahams’ zegeningen geheiligd geworden. Niet tot
zaligheid, maar slechts voor de tijd.
Let wel dat, wanneer wij menen dat God ons antwoord geeft op ons gebed, wij dienen te
letten op de uitkomst, op het moment, en op de wijze van die sprake Gods. God werkt
immers altijd door Zijn Woord en Geest. Bedenk ook, dat de Heilige Geest nooit liegt,
of kan liegen. Nee, Hij is een Waarmaker van Zijn eigen Woord. Wanneer u dan bijv.
eens iemand spreekt die meent dat hij/zij de Heere Jezus heeft leren kennen, mag u hem
of haar daarom gerust vragen, over hoe en in welke weg zij/hij Hem heeft leren kennen.
Hoe bent u aan Hem gekomen? Hoe is Hij u geschonken geworden, en wat was de
vrucht van uw geloof, nadat u in Hem door dat geloofd was ingelijfd geworden?
Allemaal zeer belangrijke vragen, die we ons gedurig moeten blijven stellen. Een mens
kan zo vaak uitgaan van zijn (bedrieglijke) gevoelens, dewelke inblazingen des satans
kunnen zijn. Jonathan Edwards heeft hier best kostelijke dingen over geschreven in zijn
boek: “Religious affections”. Wanneer een mens loopt met zorgen over zijn ziel voor de
eeuwigheid, en hij hiermee naar bed gaat en mee opstaat, kan de wens om met God in
Christus verzoend te worden, wel degelijk de vader van zijn gedachten worden. Edwards
schrijft dat satan hierop in kan spelen, door hem beloften in te blazen, en deze mens er
een warm gevoel erbij te geven, hetgeen vaak afkomstig is uit eigen liefde, waardoor zo’n
ziel al gauw denkt te menen dat God zijn ziel door de beloften des Evangeliums heeft
willen verlossen. Zij menen dat God hun bede dan heeft willen verhoren. Kijk hiervoor
uit, lees daartoe de bijgevoegde pdf-bijlage! Want, Christus openbaart Zich alleen aan
verloren zielen tot zaligheid, die gestorven zijn aan de vloekeis van Zijn heilige wet tot
betaling, in en door een weg van Zijn afsnijdende heilige recht, Jes. 1:27. Want, de Zoon
des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen dat verloren was.

Ik wil dit antwoord aan jou besluiten met een kostelijk stukje wat ik onlangs las, van
C.H. Spurgeon :
“ Toen wij nog kleine kinderen waren, hadden wij een hoekje van den tuin, waar wij
ons zaad mochten zaaien. Ik weet nog heel goed, dat ik daags na mijn zaad in den grond
gelegd te hebben, er heen ging, en de aarde wegkrabbelde om te zien of het nog niet
groeide, daar ik dacht, dat ik het op zijn hoogst na een dag reeds zou zien opkomen; en
de tijd scheen mij verbazend lang eer het zaad zich boven den grond zou kunnen
vertonen. ,,Dat was kinderachtig,‘‘ zult gij zeggen. Ik weet het, maar ik wenschte wel, dat
gij even kinderachtig waart met betrekking tot uwe gebeden, en dat gij, na ze in de aarde
gelegd te hebben, heenging om te zien, of zij ook opkomen; en indien gij ze niet
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terstond ziet opkomen, wees dan niet zoo kinderachtig om niet te willen wachten tot de
bestemde tijd daar is, maar ga er gedurig weer heen om te zien of zij ook beginnen uit te
spruiten. Indien gij wezenlijk geloof hebt in gebed, zoo verwacht, dat God u zal
verhoren. Indien gij niet verwacht, zult gij niet hebben. God zal u niet verhoren , tenzij
gij gelooft, dat Hij u zal verhoren; maar indien gij gelooft, dan zal Hij ook doen naar uw
geloof. Hij zal u nooit beter van Hem laten denken dan Hij is; Hij zal aan uwe hoogst
gespannen verwachting omtrent Hem beantwoorden; ja , u zal geschieden naar uw
geloof.”
Het is een heel antwoord geworden, ik hoop dat u er iets aan mag hebben.

Met een vriendelijke groet,
D.J. Kleen
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