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  Ralph Erskine 

 

 

Tiende preek. Romeinen 12:12. "Volhardt in het gebed." 

 

Tegenwerpingen tegen het verborgen en het huiselijk gebed overwogen. 

 

 

De put der zaligheid is diep en wij hebben niets om mede te putten, maar het is de genade van 

al Gods verborgenen, dat Hij, die de fontein opent en ons nodigt te drinken, ons een vat geeft, 

en een hand om te putten. De beloften zijn het vat, waarin ons deze levende wateren worden 

aangeboden, en het geloof is de hand waardoor wij water putten uit deze fonteinen des heils, en 

beide zijn Zijne genadegiften. Het gebed, dat een van de putten is, waarmee wij water uit deze 

wellen putten, komt ook van Boven, van de Vader der lichten, wanneer Hij de Geest der 

genade en der gebeden uitstort. Dus, hoewel wij God niets hebben aan te bieden dan hetgeen 

het Zijn is, vraagt Hij nochtans ons offer; hoewel wij niets hebben om mede te putten, vraagt 

Hij nochtans om onze putten, opdat Hij die vulle. Het is daarom zowel uit rijke barmhartigheid 

over ons, als tot verering van hem, dat Hij van ons eist te volharden in het gebed. 

 

Tegenwerpingen tegen het gebed in 't algemeen beantwoord hebbende, zal ik nu enige 

tegenwerpingen beantwoorden, die kunnen worden ingebracht tegen de onderscheiden soorten 

gebed. Omdat ik in het kiezen van dit onderwerp voornamelijk het oog had op het verborgen 

gebed en het gebed in het huisgezin, zal ik mij bepalen tot de beantwoording van 

tegenwerpingen, die tegen deze twee soorten gebed kunnen worden gemaakt. 

 

Tegen het eenzaam of verborgen gebed, kunnen de volgende, of dergelijke tegenwerpingen 

worden gemaakt. 

 

1. Eerste tegenwerping.  

Wij bidden in onze gezinnen, is dat niet genoeg, waartoe dient al die drukte? 

ANTWOORD. 

(1) Indien u in uw huisgezin bidt, dat is goed; maar het huiselijk gebed is een zaak, en het 
verborgen gebed is een andere, en God heeft nooit de eengin plicht gemaakt, om eengin 

anderen nodeloos te maken. u moet het een werk niet uitschakelen, omdat u een ander 

verricht. Er zijn gelijke geboden voor alle plichten; er is dezelfde noodzakelijkheid voor alle; 

aan verzuim is gevaar verbonden. 

(2) Indien u een kind van God zijt zult u heimelijke boodschappen aan uw Vader hebben, 
welke uw huisgezin niet mag weten. Daarom heeft God het verborgen gebed ingesteld met 

het oog op de goeden Naam van Zijn volk, opdat hun geestelijke naaktheid niet ontdekt 

worde aan iemand anders dan aan die God, die hun geheim kent en het zal bewaren. Ik 

moet u zeggen, dat u weinig van de godsdienst of van uw behoeften kent, als u niets aan 

God hebt te zeggen, waarvan u niet zoudt willen, dat het door anderen werd gehoord. 
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2. Tweede tegenwerping. Ik heb het zo druk met mijn beroep, dat ik geen tijd over heb, om mij 

af te zonderen, om in het verborgen te bidden. 

ANTWOORD.  

(1) Hebt u zaken die van meer gewicht zijn, dan het eeuwig belang van uw onsterfelijke ziel? 
Wilt u niet liever uzelf een weinig aan uw beroep onttrekken, dan dat uw ziel eeuwig 

verdoemd wordt? Vervloekt is dat beroep, dat uw godsdienst opvreet. 

(2) Overweegt, als u wijs zijt, dat u beide, zowel uw algemene als uw geestelijke roepingen kunt 
opvolgen. U bent rechtstreekse godloochenaars, als u denkt, dat het gebed uw werk zal 

schaden, daar de voorspoed van uw tijdelijk werk er juist van afhangt. Hebt u tijd om te 

eten, te drinken, te slapen, en niet om te bidden? De mensen klagen, dat zij geen tijd 

hebben, maar zij verspillen hun tijd. Hebt u tijd voor onnodige bezoeken, beuzelachtige 

gesprekken met uw medemensen, en toch geen tijd om God te zoeken? Deze tegenwerping 

voert haar eigen weerlegging met zich. Wee hun, welker ganse verontschuldiging hierin 

bestaat. Zal dit voor Gods rechterstoel genoegzaam zijn? Hebt u tijd voor uw eigen werk en 

niet voor Gods werk, tijd om uzelf te dienen en geen tijd om God te dienen? Ja, u hebt tijd 

genoeg, om aan de duivel te geven en geen tijd, om die aan Christus te geven. 

 

3. Derde tegenwerping.  

Ik ben maar een dienaar en moet mijn meester gehoorzamen; ik moet van de morgen tot de avond hard 

werken en heb daarom geen tijd om in 't verborgen te bidden. 

ANTWOORD.  

(1) Al bent u een dienstknecht, die mensen werk moet doen, nochtans bent u geen slaaf van 
uw begeerlijkheden. Gedenk, dat u een Meester in de hemel hebt, en geen sterfelijk 

schepsel kan u van de dienst van God ontslaan. Indien uw meester u geen tijd vergunt, dan 

zal hij die zonde moeten verantwoorden. Maar laat intussen, wat u ook voor uw meester 

moet doen, Gods werk niet ongedaan blijven, want uw meester zal nooit in staat zijn tussen 

u en de brandenden toorn Gods te staan. 

(2) Velen geven hun meesters de schuld, terwijl zij zelf schuldig staan. Adam gaf Eva de schuld, 
en Eva gaf de slang de schuld, zo ook hebben de mensen van hun eerste ouders geleerd aan 

een ander de schuld te geven van hun zonden. Maar laat mij u zeggen, dat er geen knecht 

onder u allen is, die zo strikt wordt nagegaan, dat u niet enigen tijd van uw meester voor uw 

God kunt uitsparen, zonder nochtans uw meester schade te berokkenen. Kies slechts die 

tijd, die niet strijdt met het belang van de zaken van uw meester, al zou u die van uw slaap, 

uw etenstijd, en uw uitspanningen afnemen. Laat mij hierom de toegevendheid der 

meesters inroepen tegenover arme en Godvruchtige dienstknechten. O belet hun geen goed 

werk, maar moedigt hen daarin veel liever aan; hoe meer zij God dienen, hoe beter zij u 

zullen dienen. 

 

4. Vierde tegenwerping.  

Ik heb geen binnenkamer, om te bidden; geen geschikte plaats voor het verborgen gebed. 

ANTWOORD. 

(1) Een oprecht hart zal wel een plaatsje uitspeuren, buitenshuis, of binnenshuis, en hier of 
daar een Bethel zoeken. Als hij het niet in huis kan vinden, zal hij wel naar het veld gaan 

om te bidden. Elke paradijsvogel zal wel naar een bos of boomgaard vliegen, en een plaats 

van afzondering onder de hemel vinden. 

(2) Dit is een verontschuldiging, die maar weinigen die hier zijn behoeven te maken. De meeste 
uwer hebben geschikte huizen en kamers in uw huis, en veel uwer hebben stallen en 

schuren om u daar af te zonderen. Als u toegenegen harten had, zou het u aan een geschikte 

plaats niet ontbreken, al was het in de open lucht aan de zijde van een dijk. Als u zin hebt, 
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om te zondigen, ontbreekt u geen verborgen plaats om dat te doen, en als u evenveel lust 

had om te bidden, zou u ook daarvoor wel plaats vinden. 

 

5. Vijfde tegenwerping. Ik ken sommige goede Christenen, die nooit in het verborgen plegen te bidden. 

ANTWOORD.  

(1) Het kan zijn, dat u die kent, maar dat zij goede Christenen zijn is gauw gezegd. Als zij het 
bidden in 't verborgen verzuimen, volg dan hun voorbeeld niet, dat in strijd is met het 

gebod en met de voorbeelden der Schrift. 

(2) Zou u vrede hebben in het voorbeeld van een mens na, te volgen, anders dan in zoverre als 
zij Christus navolgen? Nu, ik beroep mij op allen, die het Nieuwe Testament lezen, of het 

niet de praktijk van Christus was, zodat u in hen na te volgen Christus verlaat, en wat zal er 

dan van u worden? 

 

6. Zesde tegenwerping.  

Ik vind mijn hart niet aangedaan, of toebereid, en is dat niet God verzoeken, te gaan wanneer de Geest 

mij niet opwekt? 

ANTWOORD.  

(1) De roering des Geestes is niet uw regel, maar het woord van God. De Geest is onze Helper, 
maar het woord is ons richtsnoer, zodat het een gevaarlijke dwaling is te menen, dat u de 

plicht niet anders moogt waarnemen dan wanneer de Geest daartoe opwekt. 

(2) Wanneer u deze plicht verzuimt bent u buiten de weg des Geestes, want Hij werkt 
gewoonlijk wanneer de ziel haar plicht doet, daarom moet ge u in de weg stellen. Heilige 

verrichtingen zijn de weg waarin de Geest wandelt, en de lucht waar Hij blaast; u kunt de 

Geest niet verwachten in het verzuim van wat duidelijk uw plicht is Denkt ge u te warmen 

door van het vuur weg te lopen? Als u geen trek hebt om te bidden, moet u bidden om trek 

te krijgen. Beproeft deze weg, en ziet of God niet beter is dan u verwacht. 

 

7. Zevende tegenwerping.  

Ik word zo verzocht, wanneer ik in, het verborgen ga bidden. De satan valt mij aan, ik ben beschroomd en 

bevreesd van alleen, of in het donker te zijn. 

ANTWOORD.  

(1) Het is een teken, dat de plicht goed is, wanneer zulk een slechte geest die tegenstaat;. Maar 
moet dan de satan Zijn zin hebben in plaats van. dat God verheerlijkt wordt? Nee: 

"Wederstaat de duivelen hij zal van u vlieden." 

(2) Denk niet, dat u daarvan meer zult worden vrijgesteld dan Christus, die door de duivel in 
de woestijn werd aangevallen. Toen Josua bad stond de duivel aan Zijn rechterhand om 

hem te weerstaan, maar de uitkomst was goed; de Heere bestrafte hem. Laat de duivel u 

niet van uw plicht afhouden; overweegt, dat het gebed de duivel zal uitwerpen, want dat is 

de wapenrusting van de Christen. Indien u uw plicht ontvliedt, heeft de duivel het 

gewonnen en zal hij vrij spel met u hebben. Maar al zouden al de duivels uit de hel brullend 

op u aankomen, als u in het gebed tot: God vlucht, dan hebt u niets te vrezen; met uw God 

kunt gij door een bende duivels lopen. 

 

8. Achtste tegenwerping.  

O, maar het verborgen gebed brengt mij geen goed toe, mijn hart blijft nog even dood, en hard, en koud, als 

ooit. 

ANTWOORD.  

(1) Kunt u niet zeggen, dat het u goed is nabij God te zijn? Dan schijnt het, dat u nooit op de 
rechte wijze tot God zijt genaderd; beproeft daarom hoe de zaak staat, treurt over uw 

verkeerd handelen, en bidt, dat u het moogt verbeteren. 
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(2) Beproef het nog eens, want dan zult u te zijner tijd maaien, zo u niet verslapt, daarom moet 
u goed doende niet vertragen. Indien u bidt met de daad en waarheid zult u nu en dan iets 

ervaren, dat meer vreugde in uw hart zal geven, dan wanneer der wereldlingen koren, en 

most, en olie vermenigvuldigd zijn. 

 

Maar ik ga voort om enige tegenwerpingen tegen het huiselijk gebed te beantwoorden. 

 

1. Eerste tegenwerping.  

Er zijn enkele boze leden van mijn huisgezin, goddeloze kinderen of dienstbaren, met wie ik mij niet in het 

gebed kan verenigen, om wie God ons rechtvaardig kan afwijzen. 

ANTWOORD.  

(1) Het gebed van Christus werd verhoord, hoewel Judas er bij tegenwoordig was. Wat dunkt u 
van het gebed van arme leraars in gemengde vergaderingen? De tegenwoordigheid van 

onwaardige personen is geen beletsel voor de verhoring van het ware bidden. 

(2) Het gebed is van God ingesteld om slechte mensen goed te maken, sommigen zijn daartoe 
bewerkt door het gebed van anderen. God verhoorde Stefanus voor Saulus, Van een 

bekeerd man, zekere Bruce, werd gezegd, dat hij de Heilige Geest deed vallen op allen, die met 

hem waren. Loochent dan dit middel der bekering niet. 

 

2. Tweede tegenwerping.  

Deze praktijk vervult het land met vormdienaars en huichelaars, die zich aanmatigen in hun huisgezin te 

bidden en niets hebben dan een bloten uitwendige vorm van bidden. 

ANTWOORD.  

(1) een gedaante van Godzaligheid op zichzelf wordt niet veroordeeld, maar alleen de vormen 
waarin de kracht der Godzaligheid wordt gemist. een gedaante of vorm van Godzaligheid is 

beter dan in het geheel geen vorm. Hoewel mensen de gedaante van Godzaligheid kunnen 

hebben zonder de kracht daarvan, nochtans kunnen zij de kracht der Godzaligheid niet 

hebben zonder de vorm. 

(2) Wij dringen bij u niet alleen op de vorm, of op de uiterlijke belijdenis aan, veel minder nog 
op het masker en de schijn van godsdienst zonder wezenlijkheid. Maar wij zouden willen, 

dat de mensen, door genade, in arbeid waren, om de kracht der Godzaligheid te hebben, 

welke zich altijd naar buiten openbaart. 

 

3. Derde tegenwerping. Het morgen en avondgebed met onze huisgezinnen is een beperking van de 

Geest, en een bepalen van God aan onze tijd. 
ANTWOORD.  

(1) Christus en Zijn Apostelen hadden vaste tijden voor het gebed. Judas wist het uur en de 
plaats van het gebed van onze Heere, en de Apostelen hadden hun ure des gebeds (Hand. 

3:1). 

(2) De wind des Geestes blaast wanneer en waar hij wil, en de mensen zijn verplicht aan de 
posten van de deur der wijsheid en in de gewonen weg op een zegen te wachten. 

 

4. Vierde tegenwerping.  

Het huiselijk gebed is maar een nieuwe uitvinding en meer drukte dan nodig is; ik bid in 't verborgen, en 

waartoe zou nog meer nodig zijn? 

ANTWOORD.  

(1) Ik heb u aangetoond, dat het in de tijden der Schrift altijd de gewoonte onder Gods volk 
was, en ook in de zuiverste eerste tijden. Het is onder de Godvrezende mensen in alle eeuw 

in gebruik geweest. 
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(2) Kunt u te dikwijls tot God naderen? Hebt u ooit gehoord, dat iemand zich op zijn sterfbed 
beklaagd heeft, dat hij God te veel gediend en te godsdienstig geweest is? Moet u niet heilig 

zijn in al uw wandel? Bedenk, wanneer u in het verborgen en in het openbaar bidt, en niet 

in uw huisgezin, dat het geen ware godsdienst is, die de mensen niet uit de kerk, of uit de 

binnenkamer, met zich naar hun gezin kunnen overbrengen. 

 

5. Vijfde tegenwerping.  

Zij die in hun huisgezinnen bidden zijn niet beter dan anderen; zij kunnen liegen en bedriegen, zij zijn trots 

en oplopend en niet teder in hun wandel, evengoed als wij. 

ANTWOORD.  

(1) Wacht u, dat u niet met de duivel meedoet, om Gods volk vals te beschuldigen; want deze 
sekte wordt overal tegengesproken; zij worden gewoonlijk wegens hun Godsvrucht als 

huichelaars gebrandmerkt.  

(2) Veronderstelt, dat het waar is wat u zegt, leert hun godsdienst hun dat? Of ligt de schuld bij 
hun bidden, of omdat zij niet bidden gelijk het behoort? Is het omdat zij te godsdienstig 

zijn? Nee, zegt gij, het zijn huichelaars. Wel, als huichelaars dan zo vroom zijn, wat zal dan 

van u worden, die bij deze huichelaars zó ver te kort schiet? Indien de rechtvaardige 

nauwelijks zalig wordt, waar zult u dan verschijnen, die God in uw huisgezin verwaarloosd? 

 

6. Zesde tegenwerping.  

Er is niemand onder mijn buren, die deze gewoonte heeft, waarom zou ik dan een uitzondering maken? 

ANTWOORD.  

(1) Wilt u liever de grote menigte naar de hel volgen, dan enkelen die naar de hemel gaan? Wilt 
u liever om des gezelschaps wil verdoemd worden? 

(2) Ik ben er zeker van, al is het met geen groter, dat u met Abraham, Izak en Jakob, en al de 
heilige Patriarchen, Profeten, Apostelen, leraars en martelaars, in beter gezelschap zult 

reizen; zij hebben allen deze weg bewandeld. "Hierom zal u een ieder heilige aanbidden." 

Mij dunkt, u moest liever het gezelschap kiezen van die heerlijken, die God als de Zijnen zal 

erkennen, wanneer Hij Zijn allerdierbaarste juwelen zal afzonderen (Eng. vert. Mal. 3:17), 

dan van die godloochenaars, die zeggen, dat het te vergeefs is God te dienen; die God in de 

brandenden oven van Zijn toorn zal werpen. 

 

7. Zevende tegenwerping.  

Maar ik ken enkele goede belijders, die de plicht van de huiselijke godsdienst tegenspreken. 

ANTWOORD.  

(1) Dat is geen deel van hun goedheid; zij liggen onder de macht van zelfbedrog. 
(2) Sommige belijders kunnen goed schijnen, die het niet zijn; zij kunnen een naam hebben, 
dat zij leven en nochtans dood zijn. Het is beklagenswaardig, dat er bijna geen waarheid is, 

al is die nog zo heilig, of geen plicht, al is die nog zo geestelijk, die in deze losbandige dagen 

niet wordt tegengesproken. Het is gevaarlijk en het ligt voor uw verantwoording, als u die 

vrijzinnigen, die het ruim nemen, nabootst. 

 

8. Achtste tegenwerping.  

Er zijn er in het gezin, die mij zouden bespotten, en er de gek met zouden steken, als ik het huiselijk gebed 

zou invoeren. 

ANTWOORD.  

(1) Als u het hoofd van uw gezin zijt, schaam u dan, dat u er uw macht in hebt verloren, en 
maak, dat u uw gezag weder terugkrijgt. Wiens zaak behandelt gij, van God of van de 

duivel? Als het Gods zaak is, erken die dan in Zijn Naam en in Zijn kracht, en Hij zal u 

ondersteunen. 
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(2) Veel kinderen Gods hebben goddeloze ellendelingen in hun gezinnen. Abraham had een 
vervolgenden Ismaël, Izak een onheiligen Ezau. Zal het nalaten van uw plicht meer goeds 

uitwerken op een goddeloos lid van uw gezin dan, dat u die verricht? 

 

9. Negende tegenwerping.  

Ik mis de gave van mij uit te drukken; ik ben schuchter en ingetogen en heb geen woorden om voor anderen 

te bidden, ik zal er mijn onkunde door verraden. 

ANTWOORD.  

(1) Vervloekt is die schuchterheid, die zich voor de plichten schaamt. Hebt u geen reden te 
vrezen, dat Christus zich over u zal schamen? Maar indien ge u wilt schamen en uw best 

doen, dan zal God er voor zorgen, dat u uw achting behoudt en uw gaven zullen toenemen. 

(2) Indien u niet kunt bidden, wilt u dan aan God vertellen, dat u het niet kunt? Smeekt hem u 
te hulp te komen door Zijn Heilige Geest, die Hij beloofd heeft aan degenen die hem 

bidden. Ik heb u eerder gesproken over het onderwerp van het gebed, en ook over de delen 

daarvan: smeking; belijdenis van zonde en dankzegging. Hebt u geen zonden te belijden, geen 

goedertierenheden af te smeken, geen gunsten waarvoor u God hebt te danken? O maak 

toch niet zulke droevige uitvluchten voor uw verzuimen van een bekende plicht. 

 

10. Tiende tegenwerping.  

Het is een vermoeiende taak zowel 's morgens als 's avonds met mijn gezin te bidden. 

ANTWOORD.  

(1) Het is een teken van een vleselijk hart, van een plicht te zeggen: wat een vermoeidheid u 
hebt waarlijk nodig een nieuw hart te begeren, want als uw hart niet wordt veranderd, zal 

de hemel zelf u vermoeien. 

(2) Het is een zwart kenmerk daarvan, dat God u verwerpt, dat u liever tegen Gods geboden 
twist dan; dat u die gehoorzaamt. Bent u vast besloten dus God vaarwel te zeggen, Christus 

vaarwel te zeggen, de hemel vaarwel te zeggen? Wilt u liever de dienst des duivels, en dus de 

hel en de verdoemenis, verwelkomen? O overweeg de zaak intijds. 

 

10. Elfde tegenwerping.  

Ik heb langen tijd, reeds twintig, dertig, veertig jaar of zo, een huishouden gehad, en ik heb nooit in het 

gebed voorgegaan, en ik heb geen lust een nieuwe gewoonte in .te voeren, en mijn vorige praktijk te 

veroordelen. 

ANTWOORD.  

(1) Gewoonte van zondigen verhardt uw hart. "Zal ook een moorman zijn huid veranderen? of 
een luipaard Zijn vlekken?" Zal God dit als een verontschuldiging aannemen? Zal de dief tot 

de rechter zeggen: meneer, ik ben mijn hele leven gewoon geweest te stelen, zodat ik het niet kan 

laten. O, zeg niet: ik wil naar de hel gaan, omdat ik mijn leven lang die weg heb bewandeld; 

ik heb geen lust te veranderen. 

(2) Bekerende genade kan een oude stroom in een nieuw kanaal veranderen. U hebt nodig 
telkens weer te bidden om vernieuwing van hart en weg, dat God u een nieuw hart en een 

nieuwen geest moge geven, opdat u in Zijn inzettingen moogt wandelen. Het is een goed 

spreekwoord: "Beter laat dan nooit." Wee u voor eeuwig en altoos, als u sterft met uw oude 

hart en uw oude weg. 

 

12. Twaalfde tegenwerping. 

Ik heb vroeger met mijnhuisgezin in het gebed voorgegaan, maar het heeft geen goed gedaan, en zo heb ik 

het opgegeven. Ik twijfel, als ik het weder zou beginnen, of ik het wel zou volhouden. 

ANTWOORD.  
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(1) Wiens schuld was dat? Was het Gods schuld of de uwe? U moet de schuld niet leggen op de 
plicht, maar op de persoon. Duizenden hebben er voordeel van gehad, en die zouden het 

voor de hele wereld niet willen nalaten, en als uw hart recht was geweest, zou u in die weg 

zijn voortgegaan; als uw handen zuiver waren geweest, zou u al sterker en sterker zijn 

geworden. 

(2) Wie heeft u overreed het huiselijk gebed te laten varen? Gij liept wèl, wie heeft u verhinderd? 

Was het God, of Zijn dienaar? Nee, het was de duivel en. een goddeloos hart; is het niet uw 

dwaasheid, dat u met de Geest begonnen zijnde, met het vlees eindigt? O, welke 

ongerechtigheid hebt u in God gevonden? Komt, en beproeft uw oude Vriend, keert weder 

tot uw vorige Man. Grijpt de sterkte Gods aan en u zult het volhouden.  

Zeg niet, dat u onkundig zijt en niet weet hoe u het zult ten uitvoer brengen. Laat noch uw 

trotsheid van hart, dat u niet zo goed kunt. bidden als anderen, noch uw traagheid u 

terughouden. God ziet niet naar gaven. Als u geen kostelijke drank hebt, biedt Hem dan uw 

ledige fles aan, legt u neer en zegt met de tollenaar, "o God, wees mij zondaar, of ons 

zondaren, genadig." Als het niet willens, maar uit zwakheid is, zal God veel in u toegeven.  

 

Zo heb ik kort ongeveer dertig tegenwerpingen beantwoord, die tegen het gebed in het 

algemeen, en tegen het verborgen en het huiselijk gebed kunnen worden ingebracht. Moge de 

Heere al uw bezwaren krachtdadig beantwoorden, en u leren te volharden in het gebed. 

 

 


