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De Lichtkring – 27 September 2020 – Intimiteit met God 

 
Bidden gaat over God 
Wanneer we bidden draait het vaak om onszelf. 
Wij hebben immers hulp, kracht, redding en een 
uitweg nodig. Daardoor kan het zomaar onze 
overtuiging zijn dat de hemel ons nabij moet 
komen om ons te helpen. Het gevolg is dat onze 
gebeden bestaan uit wensenlijstjes. 
 
Wanneer je de Bijbel leest merk je dat bidden 
niet alleen om mensen gaat. De eerste aandacht 
ligt zelfs op God. Hij moet geëerd en geprezen. 
Zijn naam moet groot gemaakt worden.  
 
Dat blijkt ook in het Onze Vader. De eerste drie 
beden zijn helemaal op God gericht: 

1. Uw naam worde geheiligd. 
2. Uw Koninkrijk kome. 
3. Uw wil geschiede. 

 
Stelling: 
 
“Bidden hoort meer over God te gaan dan over 
mensen.” 

 
Bidden gaat over intimiteit 
Het woord intimiteit gebruiken wij voor de 
ontmoeting met dierbare vrienden of voor de 
omgang met onze vriend/vriendin, man/vrouw. 
Wanneer je intiem met elkaar bent (let op: dit 
gaat niet over seksualiteit) durf je de diepten 
van het hart met elkaar te delen en je kwets-
baarheid te laten zien. Voorwaarde is dat je 
elkaar kent en vertrouwt. 
 
David laat in verschillende Psalmen zien wat de 
intieme omgang met God inhoudt.  
- Psalm 25 : 4 ‘Maak mij HEER, met uw wegen 

vertrouwd.’  
- Psalm 25 : 14 ‘De HEER is een vriend van wie 

hem vrezen.’  
- Psalm 27 : 4 ‘Ik vraag aan de HEER één ding, 

het enige wat ik verlang: wonen in het huis 
van de HEER alle dagen van mijn leven, om  
de liefde van de HEER te aanschouwen, hem 
te ontmoeten in zijn tempel.’ 

- Psalm 34 : 9 ‘Proef, en geniet de goedheid 
van de HEER.’ 

 

 
David spreekt in deze Psalmen over het zijn bij 
God zelf: In de vertrouwde omgang. Tegelijk 
bidt hij of de HEER zichzelf voortdurend aan 
hem bekend wil maken.  
 
Verwerkingsvragen: 
 
1. Vertel eens: Hoe ken jij je HEER, hoe is Hij 

voor jou? 
2. Hoe vindt je het om in de ‘vertrouwde om-

gang’ met God te leven? 
3. Wat is voor jou een belemmering in de ‘ver-

trouwde omgang’ met God? 
4. Wat helpt jou om God steeds beter te leren 

kennen? 

 
Bidden gaat over acceptatie 
Wanneer in gebed een intieme relatie ontstaat 
tussen God en mens moet je je wel helemaal 
geaccepteerd weten. Het machtige wonder van 
Jezus’ verlossingswerk is onze verzoening met 
de Vader. Door Jezus’ offer zijn wij door God 
helemaal geaccepteerd/gerechtvaardigd (Rom. 
5 : 1). Bovendien zijn we uit genade ook als Zijn 
kinderen aangenomen (Romeinen 8 : 15 – 16).  

 

Uitdaging: 
 
Lees Hebreeën 4 : 16. 
 
Zoek alleen of met elkaar ‘de troon van de gena-
dige’. Durf stil te zijn en richt je aandacht op God 
1. Verheug je in wie God is en prijs Hem hardop 

om wie Hij is. 
2. Blijf stil voor het aangezicht van God, open je 

hart en laat al je gedachten, vragen, liefde, 
teleurstelling en verdriet in stilte naar Hem 
toestromen. 

3. Bid hardop met elkaar alles waarvoor je wilt 
bidden.  

 
Slotopmerking: Dit gemeenteproject is niet al-
leen bedoeld om te leren over gebed. Het gaat 
er met name om dat je bid. Pak je kans en bid! 


