
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 26 augustus 2018 
  Bediening Heilige Doop 
   

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Mattheüs 7: 7 – 12  

Tekst: Mattheüs 7: 7, 8  

 

Thema en punten: 

 

 

 

Vragen: 

1. Voor de kinderen: Waarom is bidden belangrijk?  

 

 

2. De (belofte in) de tekst lijkt strijdig met de praktijk. Hoe zit dit? Zijn er onverhoorde 

gebeden?  

 

 

3. Ryle zegt (zie ook hieronder):  
Spreek in ieder geval ’s morgens tot God voordat u tot de wereld spreekt en 

spreekt ’s avonds tot God als u zich terugtrekt van de wereld. Maar wees ervan 

doordrongen dat bidden één van de belangrijkste dingen van de dag is. 

 

a. Overdenk/bespreek deze woorden 

 

b. Als u met meerderen bent: hoe kunt u elkaar hierin stimuleren/aansporen? 

 

 

 

Om verder over na te denken (van J.C. Ryle): 
 

- Het heeft geen zin om te zeggen dat u niet kunt bidden zolang u geen geloof en geen nieuw 

hart hebt en dat u moet blijven wachten tot u die wel hebt. Daarmee stapelen we zonde op 

zonde. Het is al erg genoeg om niet bekeerd te zijn en naar de hel te gaan. Het is nog erger om 

te zeggen: ‘Ik weet het wel, maar ik zal niet roepen om genade’. Dat is een argument 

waarvoor de Schrift geen enkele ruimte biedt. (Jesaja 55: 6, Hosea 14: 3, Handelingen 8: 22). 

Als u geloof en een nieuw hart wilt ontvangen, ga dan naar de Heere en vraag het Hem. 

Alleen de poging tot bidden is vaak al de verlevendiging van een dode ziel geweest. Helaas, er 

is geen duivel zo gevaarlijk als een stomme duivel. 

- U moet niet wachten, omdat u zich onwaardig voelt. Laat u door niets en niemand 

tegenhouden. Wachten komt van de duivel. Ga zoals u bent tot Christus. Hoe erger het met u 

gesteld is, hoe meer noodzaak u hebt Zijn hulp in te roepen. U kunt nooit genezen worden 

door weg te blijven.  

- Het is belangrijk regelmaat in uw gebedsleven aan te brengen. God is een God van orde. De 

vaststelling van de tijden voor het morgen- en avondoffer in de Joodse tempeldienst was niet 

zonder betekenis. Wanonderlijkheid is in eerste instantie een vrucht van de zonde. Maar ik wil 

niemand de wet voorschrijven. Ik wil alleen zeggen dat het van wezenlijk belang voor uw ziel 

is om op iedere dag van uw leven op regelmatige tijden te bidden. Evenals u tijd besteed om te 

eten, te slapen, en te werken, zo moet u ook tijd besteden aan bidden. Kies uw eigen tijden en 

gelegenheden. Spreek in ieder geval ’s morgens tot God voordat u tot de wereld spreekt en 

spreekt ’s avonds tot God als u zich terugtrekt van de wereld. Maar wees ervan doordrongen 

dat bidden één van de belangrijkste dingen van de dag is. Maak u zich daarvan niet haastig af 

en bid niet zo maar af en toe als u dat uitkomt. Wat u ook maar als gewoonte aanneemt, laat 

het een vaste gewoonte zijn.  


