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voorwoord

Beste lezer,

Ik wil u een vrijmoedig gebed leren dat God altijd 
verhoort. Het is maar een kort gebed – één zin in vier 
delen. Het staat op een onopvallende plaats in de Bijbel, 
maar ik geloof dat het de sleutel is naar een buitenge-
woon gezegend leven.

Deze smeekbede heeft een radicale verandering ge-
bracht in wat ik van God verwacht en wat ik elke dag 
van zijn kracht ervaar. Dat geldt ook voor de duizenden 
andere gelovigen die dit gebed bidden. Ze zien regel-
matig wonderen gebeuren.

Wilt u met mij meelezen om te ontdekken wie Jabes 
was en wat hij deed?

Ik hoop het!

Bruce H. Wilkinson



KleIn Gebed,
Grote belonInG

Jabes riep de God van Israël aan.

Het boekje dat u in uw handen houdt, gaat  
over wat er gebeurt als gewone christenen  
besluiten zich uit te strekken naar een bui-

tengewoon leven dat, zoals we zullen zien, precies het 
soort leven is dat God belooft.

Mijn eigen verhaal begint in een geel geverfde keu-
ken in Texas, op het moment dat er een stevige regen-
bui tegen de ramen kletterde. Het was tijdens mijn 
laatste jaar aan het seminarie in Dallas. Mijn vrouw 
Darlene en ik begonnen steeds meer na te denken en 
te bidden over de tijd die voor ons lag. Waar moest ik 
mijn energie, enthousiasme en opleiding voor gebrui-
ken? Wat wilde God van ons als echtpaar? Ik stond 
in de keuken na te denken over iets wat de geestelijk 
verzorger van het seminarie, dr. Richard Seume, eerder 
die week had gezegd. ‘Wil je een grotere visie voor je 
leven?’ had hij gevraagd. ‘Dan moet je je aanmelden als 
kanjer voor God.’

Seume had uitgelegd dat een kanjer iemand is die al-
tijd een beetje meer doet dan wat vereist is of verwacht 
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wordt. In de meubelindustrie, bijvoorbeeld, werkt zo 
iemand de meubels netjes af en zorgt daarmee voor een 
hogere kwaliteit.

De uitgangstekst die dr. Seume gebruikte, was de 
kortste biografie uit de Bijbel: ‘Jabes was de aanzien-
lijkste onder zijn broeders’ (1 Kronieken 4:9). Jabes 

wilde meer zijn en meer doen voor 
God. En – zoals blijkt uit het einde 
van vers 10 – God bracht zijn wens in 
vervulling.

Daar houdt het vers op. Dat is het 
einde van het Bijbelverhaal.

Heer, ik denk dat ik een kanjer wil zijn 
voor U, bad ik, terwijl ik door het raam 
keek naar de stormachtige voorjaarsre-
gen. Maar ik begreep niet goed hoe het 
zat. Wat deed Jabes nu eigenlijk waar-
door hij boven de rest uitstak? Waarom 
verhoorde God zijn gebed? En waarom 

had God deze korte beschrijving van Jabes eigenlijk in 
de Bijbel opgenomen?

Misschien kwam het door de regendruppels die over 
het raam gleden. Plotseling gingen mijn gedachten ver-
der dan vers 9.

Ik pakte mijn Bijbel en las vers 10 – het gebed van 
Jabes. Er zou in dit gebed wel iets staan wat het één en 
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De smeekbede 

van een 
kanjer die 
Jabes heet.
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1. Klein gebed, grote beloning

ander duidelijk zou maken. Ik ging aan de gele tafel 
zitten en boog me over mijn Bijbel. Ik las het gebed 
keer op keer door en zocht met mijn hele hart naar de 
toekomst die God had klaarliggen voor een gewone 
jongen zoals ik.

De volgende morgen bad ik het gebed van Jabes 
woordelijk na.

De morgen erna ook.
En de morgen daarna weer.
Het is nu dertig jaar later en ik doe het nog steeds.
Als u mij zou vragen welke zin – behalve mijn gebed 

om verlossing – de meeste invloed heeft gehad op mijn 
leven en mijn bediening, zou ik antwoorden dat het de 
uitroep was van een kanjer die Jabes heette. Deze man 
is niet bekend om wat hij deed, maar om wat hij bad 
– en wat er daarna gebeurde.

In dit boekje wil ik u vertrouwd maken met de op-
merkelijke  principes van Jabes’ gebed om zegen, en u 
aanmoedigen Gods verbluffende antwoorden op dit 
gebed te verwachten, als een vast onderdeel van uw 
levenservaring.

Dit gebed zal een krachtige uitwerking hebben in 
uw leven. Hoe ik dat weet? Omdat ik het zelf heb er-
varen. En vanwege het getuigenis van honderden an-
deren over de hele wereld aan wie ik deze principes 
bekend heb gemaakt. Maar bovenal omdat het gebed 
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van Jabes in enkele woorden zegt wat Gods sterke wil 
voor uw toekomst is. Uw Vader verlangt ernaar om u 
veel meer te geven dan u ooit hebt durven dromen of 
vragen.

Kijk maar naar de man die geen toekomst had.

Het wonderKInd uIt Het GeslacHtsreGIster

Iemand heeft eens gezegd dat er eigenlijk heel weinig 
verschil is tussen mensen – maar dat 
kleine verschil maakt wel heel veel uit. 
Jabes staat niet zo prominent in het 
Oude Testament vermeld als een Mo-
zes of een David. En hij is ook niet een 
van de christenen uit het boek Hande-
lingen die de wereld op zijn kop zet-
ten. Maar één ding is zeker: een klein 
verschil in zijn leven maakte heel veel 
uit.

We zouden hem kunnen beschou-
wen als het wonderkind uit het ge-
slachtsregister, of als de kleine grote 
man uit de Bijbel. U vindt hem verbor-

gen in het minst gelezen gedeelte van een van de minst 
gelezen Bijbelboeken.
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Er was iets
met Jabes 
waarvoor 
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opsomming 
onderbrak. 
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1. Klein gebed, grote beloning

In de eerste negen hoofdstukken van 1 Kronieken 
wordt de officiële stamboom van de Hebreeuwse 
stammen beschreven, te beginnen bij Adam, en zo 
duizenden jaren verder tot de terugkeer van Israël uit 
de ballingschap. Over saai gesproken! De lange lijst van 
onbekende, moeilijke namen – meer dan vijfhonderd 
in getal – vormt een struikelblok, zelfs voor de meest 
gedreven Bijbellezer.

Neem bijvoorbeeld hoofdstuk vier. De zonen van 
Juda waren: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal… En 
dat is nog maar het begin.

Achumai
Jisma
Jidbas
Hasselelponi
Anub…
Ik zou het u niet kwalijk nemen, als u plotseling 

zou besluiten dit boekje naast u neer te leggen en de 
afstandsbediening van de tv te pakken. Maar blijft u 
alstublieft doorlezen. Want na vierenveertig namen 
vinden we in dit hoofdstuk plotseling een verhaal:

Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn 
moeder had hem Jabes genoemd, ‘want,’ zeide zij, ‘ik 
heb hem met smart gebaard.’ Jabes nu riep de God van 
Israël aan met de woorden: ‘Wil mij toch overvloedig 
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zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met 
mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart 
treft! En God schonk wat hij had gevraagd’ (1 Kronieken 
4:9-10).

Het volgende vers gaat gewoon verder met het ge-
slachtsregister van Juda, alsof er niets is gebeurd – Kelu, 

Sucha, Mechir…
Er was iets met Jabes waarvoor de 

geschiedschrijver zijn opsomming 
onderbrak. Hij schraapte zijn keel 
en ging op een andere toon verder. 
‘Wacht eens even!’ lijkt hij te zeggen. 
‘U moet gewoon iets weten over deze 
Jabes. Hij steekt met kop en schou-
ders boven de anderen uit!’

Wat maakte Jabes zo vermel dens-
waardig? U kunt de Bijbel van voor 

tot achter doorzoeken – dat heb ik ook gedaan – maar 
u zult niets anders vinden dan wat we lezen in deze 
twee korte verzen.

•	 Het	begon	slechts	met	iemand	van	wie	niemand	ooit	
had gehoord.

•	 Hij	bad	een	ongewoon	gebed	van	slechts	één	zin.
•	 Uiteindelijk	ging	het	buitengewoon	goed	met	hem.

0
Achter dit 

gebed schuilt 
een gedachte-

gang die 
lijnrecht 

ingaat tegen 
de heersende 
manier van 

denken.


