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Inleiding

I k houd ervan om in Gods Woord te lezen en vind het vooral fijn als 
de verzen mij aanmoedigen om te bidden. En dat gebeurt altijd. Ik 
heb een aantal verzen uitgekozen, vanuit de hele Bijbel. In dit boek 

wil ik deze met u delen en vertellen wat ze met mijn hart en gedachten 
hebben gedaan, en hoe ze me tot specifieke gebeden hebben geleid. Ik 
hoop dat deze korte bijbelstudies en gebeden u tijdens het lezen zullen 
aanmoedigen om elk vers van Gods Woord te zien als een bron van in-
spiratie die u, door voortdurend gebed, dichter bij de Heer brengt.

Ik bid dat u naar aanleiding van elk bijbelvers in dit boek uw eigen Bij-
bel zult pakken om dieper in te gaan op de rest van dat gedeelte of hoofd-
stuk. Ik heb steeds maar één of twee verzen uitgeschreven met daarboven 
een tekstverwijzing naar het hele gedeelte, zodat u de verzen eventueel 
grondiger kunt bestuderen. Wanneer we het willen en er de tijd voor ne-
men, kunnen we veel ontdekken door bijbelverzen in hun context te lezen.

Vanaf het eerste hoofdstuk van Genesis tot en met het boek Openba-
ring zult u voorbeelden vinden van hoe u kunt bidden voor uw eigen leven 
en voor het leven van de mensen om u heen, maar ook voor uw omgeving 
en de dingen die belangrijk voor u zijn. U zult lezen hoe grote mannen en 
vrouwen uit de bijbelse geschiedenis baden, en hoe God antwoord gaf op 
hun gebeden. U zult leren wat God van ons vraagt met betrekking tot het 
gebed en hoe we op zijn aanwijzingen kunnen reageren. U zult stilgezet 
worden bij de manier waarop God wil dat wij bidden en waarom Hij dat 
wil.

Ik hoop dat elke bijbelstudie en elk gebed u zal aanmoedigen om Gods 
Woord nog beter te bestuderen, zodat u de schatten zult vinden die God 
daarin voor u heeft klaarliggen. En ik hoop dat u leert bidden op manie-
ren die anders misschien nooit bij u zouden zijn opgekomen. Het is mijn 
gebed dat u, steeds als u in dit boek leest, inspiratie zult vinden voor het 
heden en hoop voor de toekomst.  

Stormie Omartian
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Gods verbondenheid met ons

j Ter overdenking i
Genesis 1:26-2:7

Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de 
aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens een levend wezen (Genesis 2:7).

G od schiep het heelal met een enkel woord. Hij sprak en de ster-
ren en planeten ontstonden. Met een simpel bevel maakte Hij 
de wereld. God begon de schepping zonder dat er ook maar iets 

bestond. Hij begon met niets. Door de aanwezigheid van de Heilige Geest 
en de komst van zijn Woord, kwam de schepping tot stand. Hij creëerde 
orde, licht, leven en schoonheid vanuit chaos en duisternis. Hij zei: ‘Laat 
er … zijn,’ en het was er.

Daarna legde Hij zich persoonlijk toe op het maken van mensen. Op 
andere plaatsen in de Schrift wordt God beschreven als de ‘Formeerder’ en 
wij als het ‘leem’ ( Jesaja 64:8). Zo zien we onze hemelse Vader vooroverge-
bogen zitten over de draaischijf, terwijl Hij kleifiguren de vorm geeft die 
Hij in gedachten heeft. Tot slot blaast Hij ons zijn levensadem in. God was 
persoonlijk betrokken, vanaf het eerste begin.

Maar daar hield Hij het niet bij: toen God ons zijn adem gaf, gaf Hij 
ons ook de mogelijkheid te praten. Door te ademen blijven we in leven, 
maar we ademen ook om te praten. Om te kunnen spreken, ademen we 
uit (bij sommige talen moet je zelfs inademen om te spreken). Wij zijn 
gemaakt naar zijn beeld (1:26-27). We kunnen ademen en spreken, omdat 
Hij ons zijn adem heeft gegeven.

Het voorrecht dat wij deze levensadem mogen gebruiken om tot onze 
Schepper te spreken, zou ons veel ontzag voor Hem moeten geven. We 
zijn gemaakt om met onze Schepper te communiceren. Ook al doen we 
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dit in het begin nog niet heel goed, toch wil Hij graag horen dat we tot 
Hem spreken. Zoals wij blij zijn wanneer onze baby zijn eerste woordjes 
zegt, zo is onze hemelse Vader verheugd wanneer Hij één van zijn kinde-
ren woorden hoort spreken die tot Hem zijn gericht.

Adem dus vaak een gebed uit naar God. Als de woorden u niet meteen 
te binnen schieten, begin dan met ‘dank U’. Spreek deze woorden rustig 
uit en ga dan verder met ‘voor…,’ tot er meerdere manieren volgen om deze 
zin af te maken. Als u dit een tijdje doet, zult u zich realiseren dat u het 
inademen (inspiratie) kunt gebruiken om na te denken over de volgende 
woorden, en het uitademen (expiratie) om uw dankbaarheid te uiten. 
Vanaf de allereerste ademtocht van de eerste mens zijn u en ik hiervoor 
gemaakt. Door ons de ‘levensadem’ te geven, heeft God zich met ons ver-
bonden, en door het gebed verbinden wij ons met Hem.

d
Heer, ik dank U voor de levensadem die ik van U heb 

gekregen. Ik bid dat U vandaag nieuw leven in mij zult 
blazen. U sprak en schiep leven in uw prachtige wereld; help 
mij om op diezelfde manier te spreken en leven te brengen in 

mijn kleine wereldje. Ik ben dankbaar dat ik op vele manieren 
nauw met U verbonden ben.
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Een wandeling in de tuin

j Ter overdenking i
Genesis 3:1-9

Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof 
wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw 
zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de 

Here God riep de mens tot Zich en zeide tot Hem: Waar zijt 
gij? (Genesis 3:8-9)

S ommige plaatsen herinneren ons aan deze eerste hof. Of het nu 
komt door de uitbundige begroeiing, het moment van de dag of 
de geluiden van de natuur; iets roept een bijna overweldigend ver-

langen in ons op naar dat wat Adam en Eva dagelijks meemaakten: een 
wandeling met God.

De wereld is nog steeds een geweldige plek om God te leren kennen, 
maar er is iets veranderd. Het gebeurde in de hof. De eerste twee mensen 
gaven het genoegen van Gods gezelschap op voor hun eigen interesses. Ze 
hoorden dat God door de hof liep, op zoek naar hen – Hij keek uit naar 
hun dagelijkse wandeling. Maar Adam en Eva hadden gezondigd. Ze wa-
ren overmand door schuldgevoelens. Ze schaamden zich om God onder 
ogen te komen. De hechte relatie die ze met Hem hadden, waren ze kwijt.
En sindsdien hebben wij als mensen geworsteld om die vriendschap weer 
terug te winnen.

God heeft zich niet voor de mens verborgen; het was andersom. Adam 
en Eva doken achter de struiken, uit schaamte, angst en rebellie. Maar God 
ging naar hen op zoek. Hij wist waar ze waren, maar Hij wilde hun laten 
weten dat Hij bereid was hun gezelschap te zoeken. Hij was zich bewust 
van hun ongehoorzaamheid, maar hield zich toch aan de afspraak die Hij 
met hen had gemaakt.
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Wat een geweldig samenzijn hebben ze verspeeld! Wat een vrede hebben 
ze verloren! En toch… bedenk eens hoe gemakkelijk en hoe vaak wij hun 
fout herhalen, voordat we hen veroordelen. We maken keuzes die ons van 
God wegtrekken. We hebben zijn overweldigende aanwezigheid ervaren 
en zouden die momenten graag willen inpakken en bewaren. Maar een 
paar uur later keren we Hem alweer de rug toe en proberen we zijn zachte 
stem uit ons leven te bannen.

De kracht in ons gebedsleven vloeit voort uit Gods aanwezigheid. Het 
is niet onze kracht, het is zijn kracht. Die kracht zullen we niet ervaren 
of zien als we blijven vasthouden aan onze eigen plannen en agenda. We 
moeten momenten inplannen om God op bepaalde plaatsen te ontmoe-
ten, en we moeten ons daar vervolgens vol eerbied aan houden. Als we ons 
leven niet bewust opbouwen rond deze ‘tuinwandelingen’ met God, zal de 
wereld onze uren snel en meedogenloos met andere verplichtingen opvul-
len. Net zoals bij Adam en Eva, zal God ook naar ons komen zoeken. Maar 
zou het niet veel beter zijn als Hij ontdekt dat wij al op Hem wachten? Ik 
wil niet dat Hij mij moet roepen: ‘Waar ben je?’ En u?

d
Heer, boven alles wil ik dicht bij U wandelen. Help mij 
om die geweldige intimiteit niet te verspelen doordat ik 

aangetrokken word door de afleidingen van deze wereld. Geef 
dat ik uw stem zal verstaan wanneer U tot mij spreekt, zodat 

ik onmiddellijk zal kunnen antwoorden. Help mij om me 
nooit voor U te verbergen, om welke reden dan ook.
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Goed luisteren

j Ter overdenking i
Genesis 6:9-22

Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn 
tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach 

wandelde met God (Genesis 6:9).

N oach luisterde goed. Als God iets tegen hem zei, dan lette hij op. 
In Genesis staat dat Noach met God wandelde. Wat een gewel-
dige manier om te beschrijven dat Noach zich elke dag bewust 

was van Gods aanwezigheid. Maar bovendien was Noach gehoorzaam. 
Hij deed wat God van hem vroeg.

Noach was zelfs gehoorzaam toen God hem een bizarre opdracht gaf: 
‘Maak u een ark’ (6:14). Noach deed het. Hij bouwde een gigantisch ge-
vaarte op het droge, kilometers bij water vandaan! Wat zal hij veel beledi-
gingen, grapjes en sarcastische vragen hebben moeten aanhoren. Maar hij 
werkte door en hield zich aan Gods opdracht. In Hebreeën 11:7 wordt 
Noach genoemd in het rijtje voorbeelden van geloofshelden. De omschrij-
ving die met de zin ‘Noach wandelde met God’ begint, laat een persoon 
zien die tientallen jaren leefde in afhankelijkheid van Gods trouw, in tij-
den van twijfel en ondanks de corruptie om hem heen.

Op zijn gezin na was Noach de enige binnen zijn beschaving die in God 
geloofde. In de hele wereld wisten slechts één enkele man en zijn gezin wie 
God was. Vele eeuwen later beschreef Jezus de samenleving in de tijd van 
Noach: ‘Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en 
drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop No-
ach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Matteüs 
24:38-39). In de tijd van Noach kon het drukke leven de stem van God 
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wegvagen, net zoals in onze tijd. (Dat zij zelf op het punt stonden om weg-
gevaagd te worden, daar waren ze zich niet van bewust.) Jezus waarschuwt 
er in dit gedeelte voor hoe gevaarlijk het voor mensen is om gewoon door 
te leven, zonder stil te worden en naar God te luisteren, ongeacht op welk 
moment in de geschiedenis ze leven.

Gebed is meer dan praten tot God. Dat is inderdaad een belangrijk on-
derdeel, maar veel te vaak geven wij God ons verlanglijstje, om vervolgens 
verder te gaan met onze bezigheden. Hoe zou ons leven eruitzien als we de 
tijd namen om niet alleen tot God te praten, maar ook naar Hem te luiste-
ren? Wat zou er gebeuren als we daarna vastberaden aan de slag gingen met 
wat Hij ons opdraagt – ook al zou de hele maatschappij ons belachelijk 
maken?

Wilt u met God wandelen? Luister dan tijdens uw gebed eens naar zijn 
stem. Misschien hoort u hoe Hij u op een nieuwe weg leidt, met een nieuw 
doel en ongekende moed!

d
Heer, help mij om elke dag te leven met een diep besef van uw 
aanwezigheid. Ik wil niet door het leven gaan zonder de tijd 
te nemen om bij U te zijn. Ik wil dat mijn relatie met U zo 

sterk is, dat andere mensen uw Geest in mij herkennen. Als ik 
dicht bij U kom in mijn gebed, help me dan uw stem te horen 

als U tot mijn hart spreekt, zodat ik altijd uw leiding zal 
kunnen volgen.


