
Navolging 1 

BIDDEN 

 
Wat is bidden? Ademen, verbinding, 
verborgen, oefening, leren, navolgen? 
 
We lezen eerst in de Bijbel Lucas 3:21-22 
 
Johannes doopt Jezus 

21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook 
gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, 
22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante 
als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn 
geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! 

 
Het valt mij op: ‘terwijl Hij aan het bidden was’. Wat gaat eraan vooraf? 
Ik stel het mij zo voor. Het was druk. Johannes doopte vele mensen die tot 
hem kwamen, die zijn preken hoorden, die zich bekeerden, toegang wilden 
krijgen tot het koninkrijk der hemelen. 
 
Toen kwam ineens Jezus Zelf naar hem toe en zelfs Hij vroeg om gedoopt te 
worden. Wij weten dat voor Jezus niet gold dat Zijn zonden afgewassen 
moesten worden, maar Zijn doop wijst op de mogelijkheid voor ons tot 
vergeving van zonden door Zijn bloed, door Zijn offer. Daarom wilde Hij, 
Jezus dus, gedoopt worden. 
 
Jezus komt uit het water en gaat bidden. Terwijl Hij bidt gaat de hemel open. 
De Heilige Geest komt in de vorm van een duif naar beneden en gaat op Hem 
zitten. Tegelijk klinkt er een stem. ‘U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn 
welbehagen!’ 
 
Opvallend is dat hier de Vader en de Heilige Geest worden genoemd. Samen 
met de Zoon, Jezus, wordt hier een heilig moment gecreëerd. Bijzonder: dit 
gebeurde terwijl Jezus bad.  
 
Wat is bidden? Gebed is een vorm van naderen tot God. Jezus nadert hier tot 
Zijn Vader in de hemel. Niet met één vraag. Niet met één gedachte. Niet 
vluchtig of oppervlakkig. Maar het duurt even. Een moment van omgang. Hij 



nam er de tijd voor. Hij liet Zich door niemand en niets afleiden. Hij 
concentreerde Zich op Zijn Vader. 
 
Het is een bijzonder moment. Jezus staat hier aan het begin van Zijn 
openbare optreden. Hier begint Zijn roeping, Zijn taak. Hier begint de weg 
richting het kruis en het open graf, de weg van sterven en opstaan, de weg 
van het tarwegraan (Johannes 12:24-26). Juist op dat moment bidt Hij. Niet 
kort, maar het is een aandachtig moment, veelzeggend en beslissend. Dat 
moment brengt Hij door in gebed. 
 
Zijn gebed is een basale houding. Deze houding valt telkens op, hier 
voorafgaande aan de verzoeking in de woestijn. Hij bidt ook wanneer Hij Zijn 
discipelen gaat roepen. In de nachten voorafgaande aan drukke dagen waarop 
Hij wonderen en tekenen doet, is Hij in de verborgen omgang bij Zijn Vader. 
Zelfs aan het kruis is sprake van gebed. Nu Hij verhoogd is aan de 
rechterhand van de Vader geldt: ‘Die ook voor ons bidt!’ 
 
Wij moeten op adem komen. Een sporter let op zijn adem voor een 
topinspanning. Daarna heeft hij ook weer tijd nodig om op adem te komen. 
Het leven van ouderen is vol topinspanningen. Er gebeurt heel veel. Om er 
goed doorheen te komen is voortdurend gebed noodzakelijk. Leven uit de 
beloften en gesterkt worden door het Evangelie is alleen mogelijk door de 
voortdurende omgang met God. Gebed is adem voor de ziel tussen doop en 
heerlijkheid. 
 
Bidden is een moment van bezinning. Door uw gedachten uit te spreken en 
open te zijn naar God de Vader wordt u verder geholpen. In het gebed komen 
antwoorden op de vragen en wijst de Vader wegen die uitkomst, troost of 
vreugde kunnen bieden. Tijdens het gebed worden beloften versterkt en 
wordt vergeving ervaren. Gelovig bidden versterkt de hoop en geeft 
doorzicht, moed en kracht. Gebed leidt tot bezinning en brengt u weer op uw 
plek van afhankelijk zijn en navolgen. Zoals Jezus het zegt tegen Petrus: 
achter Mij. Bidden leidt tot voortdurende correctie. 
 
Bidden geeft perspectief. Jezus staat in het gebed nog aan het begin van Zijn 
weg, die vooral ook lijden met zich meebrengt. Het voortdurende gebed tot 
Zijn Vader doet Hem volharden. Door het gebed kunt u voorbij uw zorgen 
zien, voorbij uw ziekte, voorbij uw tranen, zelfs voorbij de dood. 
 



Bidden is de beademing door de Geest van Christus. Zo alleen haalt u de 
eindstreep. Zo alleen kunt u delen in het volle heil. ‘Terwijl Hij aan het bidden 
is.’ Laten wij dit van Hem leren. 


