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 Gemeente, 
 U hebt vandaag al verschillende keren iets heel bijzonders gedaan. 
En jij ook. Namelijk: tot God genaderd. Met andere woorden: gebeden. Bij 
het wakker worden, in de kerkdiensten, aan de maaltijden, bij elkaar al wel 
8 keer. Acht keer genaderd tot God. Dat is even wat!  
 Niet dat wij dat altijd zo beseffen. Helaas niet. Al te vaak vouwen 
we onze handen en sluiten we onze ogen en zeggen we een gebed op. Vrij 
gedachteloos. We lopen om zo te zeggen klakkeloos binnen bij God. Of 
we beginnen wel aandachtig, maar na verloop van tijd dwalen we af. Of 
een enkele keer vragen we ons een tijdje later af: Hebben we nou al 
gebeden of nog niet? Zo weinig beseften we ervan….. 
 En dan te bedenken wat bidden is. Naderen tot God. Artikel 26 is 
al vrij lang, maar oorspronkelijk had Guido de Bres er nog meer in gezet. 
Had hij nog twee voorbeelden erin geplaatst om duidelijk te maken wat 
bidden is. Naderen tot God dat is als doornen die bij het vuur komen was 
zijn eerste vergelijking. Doornen bij het vuur: die verbranden. Die 
verteren. En zijn tweede vergelijking was dat bidden lijkt op het staan van 
het volk Israel bij de Sinai. Toen God neerdaalde op die berg met bliksem, 
donderslagen, vuur en aardbeving en het volk daar stond. Bevend en 
wegvluchtend. Naderen tot God, nee dat durfden ze niet. Of om het te 
zeggen met een voorbeeld uit een preek van kortgeleden. Naderen tot God 
is als een mens die nadert tot de zon. De zon van brandend gas, verterend 
vuur en dan als mens in de buurt komen. Als zondig mens naderen tot 
God. Wiens heiligheid en majesteit als een zon van vuur is voor zondige 
mensen. Bidden, naderen tot God. Dat is wat. Dat kan niet. Naderen tot 
God dat is onmogelijk. En toch ontkom je er niet aan. Om eens tot God te 
naderen. Als we sterven roept God ons, laat God ons halen door Zijn 
engelen om tot Hem te naderen, voor Hem te staan. En dat is zo’n 
onmogelijkheid: zondig mens voor een heilig God. Dat verdraagt elkaar 
niet. Onze God is een verterend vuur. 
 Bidden, wat is dat eigenlijk, hoe kan dat eigenlijk? Is dat geen 
groot wonder? Zouden we dat niet veel dieper moeten beseffen en 
beleven? Heel wat meer dan: effe stil jongens. Heel wat meer dan: 
handen samen ogen dicht en mond houden. Heel wat meer dan: gauw 
gedachteloos gebed opzeggen. Het is naderen tot God. 
 
1a beleden als Middelaar  
Daarom noemt artikel 26 als het over bidden gaat Jezus Christus als 
Middelaar en Voorspraak. Dat zijn twee te onderscheiden aspecten  
 
 
 
 
 
 



van Jezus' werk als Zaligmaker van de Zijnen. Het ene heeft Hij één keer 
gedaan op Golgotha's heuvel aan het kruis, het andere doet Hij dagelijks 
in de hemel.  
 Als Middelaar is Hij één keer, toen op Golgotha gestorven. Als 
Middelaar. Dat is af te zetten tegen een bemiddelaar. Bij een gijzeling 
eisen ontvoerders een losgeld van de familie. Een bemiddelaar gaat 
onderhandelen over de hoogte van het losgeld. Pendelt heen en weer, 
heeft contact met de ontvoerders, met de familie en vindt een 
tussenoplossing. Ondertussen blijft hij zelf buiten schot. Hij is niet direct 
in gevaar, hij levert geen bijdrage aan het losgeld. Bemiddelaar. 
Middelaar wil zeggen: iemand die ruilt. Zondaren zijn in de greep van de 
wet en haar vloek. De wet eist betaling van schuld, de eeuwige dood. De 
Middelaar onderhandelt niet of het met wat minder kan, maar stelt Zich 
beschikbaar. Laat Zich nemen door de wet en zijn vloek. En ik kom vrij.  
Wordt ontslagen van rechtsvervolging en vloek. Jezus: Middelaar van de 
Zijnen. Dan kom je bij de uitdrukking in Hem zijn, in Christus zijn.  
Christus als een gouden kluis, waar ik in begrepen ben. En de doorntak 
van mijn bestaan kan het vuur in, in Christus. Lijdt geen enkele schade, 
want ik ben in Hem. En in Hem nader ik tot God. Tot Zijn Vaderhart. 
Jezus de Middelaar. 
 Zo laat Hij Zich verkondigen. Er is een Middelaar. In Hem is 
plaats en ruimte voor zondaren om in Hem tot God te gaan. Kom tot 
Hem. Die gouden kluis staat open. Om in te vluchten. Om je in te 
verbergen en door mee te laten nemen. 
 Nu is er de ontstellende mogelijkheid dat zondaren Hem niet 
nodig hebben, niet wensen. Dat zondaren menen die toegang tot God 
wel te kunnen missen. Er is zoveel te doen en te beleven in de wereld.  
Of dat je gewoon handen samen ogen dicht doet en daar voel je je goed 
bij, ook al ontmoet ik God nooit echt. Lege vorm is genoeg. Dat 
zondaren menen die toegang  wel zonder Middelaar te kunnen claimen 
en beoefenen. Dat wij zeggen: ik heb gebeden, o ja ik bid wel. Maar als 
je vraagt: heb je ook God ontmoet? Dan weten we niet wat dat is en 
moeten we zeggen: ‘nee’. Ontstellende mogelijkheid. Of werkelijkheid 
bij u of jou? Nooit geroepen om verlost te worden van de greep van de 
vloek der wet? Nooit geschreeuwd om een Middelaar, Die verlost en in 
Zich opneemt? Altijd handen vouwen en ogen dichtdoen maar zonder 
ooit omgang met God te hebben. Zonder ooit in Christus geleid te weten 
en te worden tot God, de Heilige Vader.  
 Of toch wel? De Middelaar nodig gekregen. De Heere Jezus om 
mij tot God te laten naderen en toegang tot Zijn hart te krijgen. Dat u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



weet wat bidden is. Dat bidden is: in Christus naderen tot God, 
gemeenschap met Hem oefenen. Zijn Aangezicht te zien. En de grootste 
vreugde is als dat Aangezicht straalt en vreugde geeft. Dat is het 
verlangen als je bid.  
 
1b beleden als Voorspraak 
 Deze Middelaar, éénmaal toen op Golgotha gestorven is ook de 
Voorspraak, dagelijks in de hemel. Dat werd afgebeeld in het Oude 
Testament door de gang van de hogepriester, éénmaal per jaar, in het 
heilige der heiligen. Dat de hogepriester met offerbloed toetrad achter 
het voorhangsel. Om met de namen van de stammen Israels op zijn 
schouder en met het offerbloed in zijn hand in te gaan. Zo is Christus, 
éénmaal geofferd zijnde, ingegaan in de hemel om tot God te gaan. En 
daar leeft Hij altijd om voor de Zijnen te bidden. Om hun belangen te 
behartigen, Zaakwaarnemer, Advocaat te zijn. Altijd. 
 Hij is daar met Zijn offer en pleit altijd bij de Vader. Romeinen 
8: Die ook voor ons bidt. Hebreeen 7: daar Hij altijd leeft om voor de 
Zijnen te bidden.  
 Dat is ten eerste: als Voorspraak zuivert Hij ook onze gebeden. 
Vanouds heb ik hier het voorbeeld bij gehoord van het bosje bloemen. 
Een kind loopt langs de weg en plukt voor moeder bloemen af. Wit en 
geel en blauw en veel groen. Een heel boeket. En ze geeft het aan 
moeder. En moeder ziet het en ziet ook dat er onkruid tussen zit. 
Uitgebloeide verlebte bloemen. Moeder haalt dat er zorgvuldig 
tussenuit. Ze plukt nog gauw een mooie bloem erbij en dan zet ze de bos 
op tafel. Prachtig.   
 Zo doet de Voorspraak met onze gebeden. Die zijn als een 
boeket, maar: er zit nogal wat tussen wat er niet tussen hoort. Dus wat de 
inhoud betreft. Vragen die onverstandig zijn, want die leuke baan is 
slecht voor het geloofsleven, dat mooie huis in Limburg is slecht voor 
het gezinsleven, die knappe meid is de ondergang van je kerkelijk 
meeleven en past niet bij je karakter. En andersom: er is zoveel wel 
belangrijk om te vragen en dat komt er nauwelijks in voor, dat vergeten 
wij.  
Paulus bad, neem deze doorn weg uit mijn vlees. De Voorspraak bad: 
Vader, niet doen, het maakt hem te hoogmoedig en trots. 
Ik bid: geef mij dit meisje als verkering. En de Voorspraak bidt:Vader, 
niet doen, het wordt zijn ondergang. Later dank je wel eens: Heere, dank 
U dat ik niet kreeg wat of wie ik vroeg. 
Ik bid: Heere, neem mijn ziekte weg, mijn zorgen. De Voorspraak bidt: 
Vader, doe het niet, Uw genade kan zo veel beter verheerlijkt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ik bid: Heere, nu, doe nu iets eraan, grijp nu in. De Voorspraak bidt:  
Vader wacht nog, dan leert hij of zij Uw genade nog meer waarderen en 
verheerlijken.    
 En wat de houding betreft, er is nogal wat verlebt in dat boeket: 
bloemen die helemaal slap hangen en verdord zijn. Een houding: lauw 
en gedachteloos zeggen we alles maar op. Wat een onzuivere motieven 
zitten er achter van geldingsdrang en menseneer, wat een gebrek aan 
vertrouwen, nee geen bloeiend gebed.  
 Als mijn gebed voor God moest bestaan... Als mijn gebed in 
zichzelf voor de Heilige moest komen…  Ook, zelfs mijn gebed kan 
geen grond zijn om voor God te kunnen staan. Zelfs mijn gebeden zijn 
geen gerechtigheden voor Hem. Ze ontvallen me.  
 Wie heeft Hem nodig als Voorspraak? Wie kan met zijn gebeden 
op zich het niet doen? Hij staat gereed met Zijn doorboorde handen: hier 
leg het boeket hier maar in, en Ik zal het zuiveren.  
 
 Dan is er nog een tweede, nog erger. Want die eerste gaat ervan 
uit dat wij dan toch nog bidden. Al is het onvolkomen en onzuiver, maar 
toch, het hart gaat uit naar God. Maar het kan nog erger. I Johannes 2:1. 
Indien wij een gezondigd hebben wij hebben een Voorspraak bij de 
Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige. Dus: als ik niet bidt, bidt en 
pleit Hij voor mij. Als ik in zonde val en verdoofd ben, Hij bidt allang 
eer ik tot bidden kom. Als ik mijn zonden niet zie of niet wil zien en 
maar gauw verder wil leven. Hij bidt: Vader, zet hem stil. Vader, laat 
hem niet gaan. En als ik in gevaar ben, maar ik zie geen gevaar, Hij bidt 
allang. Vader, open zijn ogen, Vader bescherm Hem. Ik heb voor u 
gebeden opdat uw geloof niet zou ophouden. Maar ook als ik niet meer 
kan bidden: als ik dement ben en mijn gedachten niet meer ordenen kan, 
Hij bidt als ik niet bidden kan.   
 Jezus, de Voorspraak zuivert het gebed. Hij wast het gebed in 
Zijn offer. Hij neemt het onverkeerde eruit weg. Hij zuivert en volmaakt 
het gebrekkige. En Hij bidt als ik niet bid. Als ik niet wil of niet kan 
bidden. Wie heeft er zo’n Voorspraak nodig? Want als mijn bidden het 
moet doen…. En wat ben je met deze Jezus rijk! Hij bidt opdat uw 
geloof niet op zal houden. Hij bidt de Zijnen zalig. Zijn voorbidding is 
het touw uit de hemel waarmee Hij de Zijnen tot Zich trekt en aan strand 
trekt. En dat doet Hij. Volmaakt en totdat ik er ben. Aan land getrokken 
door Zijn voorbidding. Zou je deze Jezus niet liefhebben? Zo’n 
Middelaar, zo’n Bruidegom, zo’n Voorspraak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 bestreden als Middelaar en Voorspraak 
             Nu zijn er twee bezwaren, aanvechtingen bij dit bidden. De 
eerste is: is Christus niet te verheven, te goddelijk? De tweede: zijn wij 
niet te onwaardig, te zondig hiervoor?   
             God gebruikt de duivel zelfs voor Zijn werk. God gebruikt zelfs 
dwalingen  om Zijn Kerk te kunnen bouwen. Ik bedoel dit: Als in 
Corinthe de opstanding der doden niet ontkend was, dan zou Paulus 
nooit I Corinthe 15, dat machtig rijke hoofdstuk over Pasen, geschreven 
hebben. Juist vanwege die dwaling is I Corinthe 15 geschreven tot grote 
zegen voor de kerk van alle eeuwen. 
 Als in de rooms katholieke kerk niet de dwaling van de heiligen 
was geweest zou Guido de Bres nooit artikel 26 hebben geschreven. Er 
was in de Middeleeuwen ingevoerd dat mensen moesten bidden tot 
Maria, Petrus, Paulus en anderen of die voor hen een goed woord bij 
Jezus wilden doen. Want tot Jezus kon je niet komen, Die was te 
goddelijk en heilig, maar Maria kon wel vragen aan Jezus of je bij Hem 
mocht komen. En daarom schreef Guido de Bres dit artikel 26, een 
hoogtepunt van de NGB en van heel de Reformatie. 
  Luister maar: want als het erom gaat dat Christus zo verheven is, 
zo goddelijk, dan is dat waar. Helemaal waar. Maar dan noemt art 26 
twee zaken die ook waar zijn. Ten eerste dat deze verheven goddelijke 
Voorspraak vol liefde is. Hoor maar: Deze Middelaar moet ons door 
Zijn grootheid niet verschrikken. Want er is niemand in de hemel of op 
aarde die ons liever heeft dan Jezus Christus. En Wie zouden wij kunnen 
vinden die ons meer beminde dan Hij Die Zijn leven voor ons gelaten 
heeft toen wij nog vijanden waren. Deze Voorspraak heeft ons 
onuitsprekelijk lief. Heeft zoveel voor ons over. Dat gaat elke 
vergelijking te boven. Dat gaat 5 treden diep: 
Mensen hebben soms weinig voor elkaar over, maar Hij heeft niet 
weinig voor ons over, maar veel. Zo lief heeft Hij ons. 
Mensen hebben soms veel over voor een ander, maken veel geld over 
een collecte bij een ramp, maar Hij heeft niet veel voor ons over, maar 
Zichzelf.  Zo lief heft Hij ons. 
Mensen hebben soms zichzelf over voor een ander, moeite, lijden, 
verdragen, maar Jezus heeft Zijn leven over voor ons. Zo lief heeft Hij 
ons  
Mensen hebben soms hun leven over voor een ander: moeder zegt tegen 
haar kind dat ziek is, o mijn kind ik wou dat ik het had en dat jij gezond  
was en verder kon leven. Maar Jezus heeft Zichzelf over voor ons, niet 
Zijn leven in dood, maar in de hel gevend, nederdalend ter hel. Zo lief 
heeft Hij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jezus heeft Zichzelf gegeven tot in de hel, niet voor kinderen, vrienden, 
liefhebbers, maar toen zij nog vijanden waren, vijanden tegen Hem 
gekant, gekeerd, bezerend, kwetsend, tergend zonder enig besef. Toen 
wij nog vijanden waren. Zo lief heeft Hij.    
 Niemand Die ons liever heeft dan Hij. Waar of niet? Zwemmen 
in de oceaan van Christus' liefde, waar nooit de bodem en het einde van 
te peilen is. Zo lief heeft Hij! Hij moet ons door Zijn grootheid niet 
verschrikken, maar door Zijn liefde aantrekken.  
 En het tweede is: Zijn macht, Zijn bevoegdheid. Hij is Heere 
over alle hemelse schatten. Alles heeft de Vader Hem overgegeven. En 
Hij gebruikt die macht ons ten goede. Om ons met Zichzelf alle dingen 
te geven. Hij kan overal bij, heeft alles in beheer, om ons ten goede te 
dienen. En: Zijn Vader zal Hem nooit iets weigeren. Hij is de beminde 
van de Vader, als Hij iets vraagt voor Zijn Kerk, dan zegt de Vader vast 
en zeker: dat is goed Mijn Zoon, U mag alles nemen uit Mijn schathuis 
wat u nodig denkt te hebben. 
 Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid! Met vertrouwen, met 
verzekering 
 En dan de tweede aanvechting: onze onwaardigheid. Wie zijn wij 
om tot Christus te komen? Om dan toegang tot de Vader te krijgen? Om 
dan te ontvangen Zijn vriend'lijk Aangezicht en een overvloed van 
hemelse gaven, nu en eeuwig? Wie zijn wij? Kan dat wel? Mag dat wel? 
Is dat niet te groot, te rijk, te onvoorstelbaar?   
 Jazeker is het dat allemaal, maar genade is toch juist dat wij 
krijgen wat wij niet verdienen, maar wat Hij verdient heeft. Genade is 
toch juist dat God niet doet naar onze gerechtigheden, maar naar die van 
Christus! Wij dragen onze gebeden niet op vanwege onze waardigheid 
maar vanwege Christus waardigheid.  En dan staat er weer zo'n gouden 
zin om in te lijsten. Want toen God Zijn Zoon gaf, wist Hij wel dat wij 
zondaars waren. Wij vallen Hem niet tegen. Hij wist dat onze 
onwaardigheid en zondigheid. Toen wij daar nog niks van wisten en niks 
van zagen. Hij gaf ons Zoon niet omdat Hij deugden in ons zag, Hij 
ontneemt ons Zijn Zoon niet omdat Hij zonden in ons ziet. Daar staat dat 
los van! Het hangt aan het gouden koord van Zijn welbehagen, en niet 
en nooit aan de zijden draad van mijn deugdzaamheid en waardigheid. 
Daarom is het zo zeker en vast en zo rijk, om zo dankbaar voor te zijn. 
 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan door Christus tot de 
Vader. En met vertrouwen en verzekering. Kijk er zijn twee gevaren: 
aan de ene kant dat wij vanzelfsprekend toegaan. Alsof het maar zo 
hoort en God niet moeilijk moet doen, Hij hoort maar ons aan te nemen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



want wij zijn tenminste niet als anderen. En aan de andere kant 
Dat wij angstvallig naderen tot God. Als een kind dat geadopteerd is en 
dat een tijdje in Nederland is en nog steeds angstvallig kijkt naar zijn 
nieuwe ouders. Trillend van angst aan tafel komt, bevend van schuwheid 
iets vraagt, in elkaar krimpend van schrik om een boterham vraagt. Dat 
doet zo'n zeer. Zou ze nou nog denken dat we haar wegsturen en dat het 
erom houdt? Zou God geen verdriet hebben als Zijn kinderen, 
aangenomen kinderen in Christus, bevend, angstvallig tot Hem komen 
en iets vragen? Zou Hem dat geen zeer doen?  
 Laat ons toegaan met vrijmoedigheid in Christus tot de Vader.  
Christus, Die tenslotte de medelijdende Hogepriester is. Hij is in alle 
dingen gelijk als wij verzocht geweest. Mens geweest van vlees en 
bloed. Hij kan ons te hulp komen ter bekwamer tijd. Hij weet van 
eenzaamheid, van angst, van lijden, van rouw, van verzoeking, van alles. 
 En al wat wij bidden in Jezus' Naam zal ons gegeven worden. Al 
wat wij bidden op Zijn kosten, naar Zijn Woord en belofte, en al wat 
bidden via Hem als Voorspraak zal verhoord worden. Zoals Hij het 
gebed dan voor de Vader stelt. Dat wordt verhoord. Dan is het gebed 
reukwerk voor Gods Aangezicht. En in Christus behagen de gebeden aan 
de Vader. Gaat Zijn aangezicht lichten en stralen. Gods vriendelijk 
aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Zijn aangezicht in gunst tot mij 
gewend, schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde. Bidden: wat een 
zegen, gunst, heerlijkheid. Dat wordt verhoord. Want wat de Zoon voor 
mij bidt, dat zal gebeuren, dat weigert de Vader nooit. Dat is te 
vertrouwen. En dan zul je het ook ondervinden, maar die orde. O, wij 
zijn zo geneigd eerst te wachten of we iets krijgen en dan zeggen we: ja, 
God heeft verhoord. Maar de Heere Jezus, Middelaar en Voorspraak 
zegt het zo: vertrouw toch op voorhand, geloof toch dat wat Ik vraag 
voor je verhoord wordt, en dan zul je het ook gaan ondervinden. 
 Zo leeft Hij om voor de Zijnen te bidden. Zaakwaarnemer, 
Advocaat. Zaligmaker ten einde toe. Die in elk geval bidt: Vader, 
bewaar ze in Uw Naam van de boze. 
Vader Ik wil dat waar Ik ben ook zij zullen zijn.  
                                           Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  


