
VAN HARTE WELKOM



Avond 15
Bidden in de kracht van de Geest



School voor Geloofsverdieping 2021-2022

1. Samen starten
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GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8.  Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9.  Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



1. Gods Geest biddend in ons

“Het is een groot wonder
dat het eeuwige woord van de almachtige God in mij woning zoekt,

in mij geborgen wil zijn als de zaadkorrel in de akker
Gods woord is niet geborgen in mijn verstand, maar in mijn hart.

Het doel van het woord dat uit Gods mond komt is niet,
tot het einde doordacht en geanalyseerd te worden,
maar in het hart te resoneren,
zoals het woord van iemand van wie wij houden in ons hart woont.” 

Dietrich Bonhoeffer



“Zo komt ook de Geest
onze zwakheid méé te hulp;
want wat wij naar behoren
zullen bidden weten wij niet; 
maar de Geest zelf 
pleit voor ons 
met onuitsprekelijke 
verzuchtingen.”

Romeinen 8, 26

1. Gods Geest
biddend in ons

Eens was Jezus aan het bidden, 
en toen Hij zijn gebed 

beëindigd had, zei een van zijn 
leerlingen tegen Hem: 
‘Heer, leer ons bidden’

Lucas 11, 1



Gods Geest
= Gods discrete aanwezigheid 

in zijn schepselen 
Anthony de Mello

= levenwekkende kracht

In Jezus heeft God
zijn diepste woord van liefde 
uitgesproken

1. Gods Geest
biddend in ons



“Je kan niet aan de schrijf-
of spreektafel 
OVER God bezig zijn, 
zonder knielend 
TOT Hem te spreken”

Hans Urs von Balthasar

2. Bidden: anders
dan bezinning



3.1 God als de andere

“Het onrustige hart
is de wortel 
van het pelgrimschap.
In de mens
leeft een verlangen.”

Augustinus

3. Een kleine
theologie
van het gebed



ER IS IETS IN DE DINGEN 
Pieter G. Buckinx (1903-1987)

Er is iets in de dingen dat ontroert :
Het is de schoonheid niet der bloemen,
noch het glanzen van een blad, noch 't roepen
van de roerdomp in de nacht. Het is
daarin, maar ook daarachter en daarboven
en daaronder, dieper in de grond, die
warm en geurig is als versgebakken brood.
Het zijn de sappen die onzichtbaar blijven,
diep in de wortels en het hart waarin het
leven roert. Het zijn de klanken en geluiden



die een kind kan horen als het zijn oor
te luistren legt dicht aan de grond. Het is
het trillen van de wingerdrank wanneer uw
hand haar aanraakt, en het beven van de
kever op het blad, dat groeit en zwelt.
Het is het dons der distelbloemen en de
pijn der wonden die uw vlees doorsplijt.
Het zijn de tekenen van Gods aanwezigheid.



3.2 Openbaring
en verbond

Vader
Zoon
Geest

3. Een kleine
theologie
van het gebed



3.3 God leren ervaren

geschiedenis lezen
treffende gebeurtenissen
ervaringen

ervaringen overwegen

antwoorden op Gods spreken

B
IJ
B
E
L

Gods Woord 
in Israël en Jezus

Gods Woord 
vandaag

lezen van de Schrift
Welke ‘woorden’ 
treffen ons?

overwegen van de Schrift

antwoorden op God

beamen
gehoor-zamen
ver-antwoord-elijkheid

= geestelijk lezing
lectio divina

3. Een kleine theologie van het gebed



Lectio divina
“Lees dit dan 
als een lang verwachte brief,
en wees gerust, 
en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden 
werd gekust:
Ik heb je zo lief.”

Leo Vroman
(voorwoord Naardense Bijbel)



“une disposition du coeur”
(beschikbaarheid van hart)

Thérèse van Lisieux

4.1 Aandacht

4. Grondhoudingen
van het gebed



4.2 Stilte
“God spreekt zijn Woord uit
in stilzwijgen en het moet 
in stilte worden vernomen”

Johannes van het Kruis

“in de stem 
van een zachte stilte”

1 Koningen 19, 12
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4. Grondhoudingen
van het gebed



“het verzet 
van de dichtgeknepen hand”

Henri Nouwen

“wees niet bang”

4.3 Luisteren

4. Grondhoudingen
van het gebed



zinvol
(≠ nuttig)

reden
(≠ doel)

4.4 Loven (gever)

4. Grondhoudingen
van het gebed



‘gedenken
wij dankbaar 
de daden 
des Heren’

4.5 Danken (geschenk)

4. Grondhoudingen
van het gebed



4.6 Vragen en klagen (ontvanger)

4. Grondhoudingen
van het gebed

“Uit de diepten
heb ik u, Ene,
geroepen” 

Psalm 130, 1

Tot u, Ene, roep ik, 
mijn Rots,
houd u voor mij 
niet doof!

Psalm 28, 1



4.6 Vragen en klagen

4. Grondhoudingen
van het gebed

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade.



5. Gebed en leven

Er zijn mensen die zich, 
als zij bidden, met God 
verbonden voelen. 
Er zijn er ook, 
die datzelfde gevoel 
altijd en overal
met zich meedragen. 
Zij zijn als het ware 
zélf gebed geworden.”

Toon Hermans


