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38. Gebed is een tweegesprek Stille tijd 

Dag 1BS Psalm 34:1-23. 

God reageert op ons gebed 

1 Een psalm van David; toen hij zijn gezicht had vertrokken bij 

Abimelech, die hem verdreef, zodat hij ervandoor ging.  

2 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, aleph 

Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.  

3 Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; beth 

de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.  

4 Maak de HEERE met mij groot, gimel 

laten wij tezamen Zijn Naam roemen.  

5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth 

en mij gered uit al wat ik vrees.  

6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw 

en hun gezicht werd niet rood van schaamte.  

7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain 

Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.  

8 De engel van de HEERE legert zich cheth 

rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.  

9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth 

welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.  

10 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, jod 

want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.  

11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, kaph 

maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.  

12 Kom, kinderen, luister naar mij, lamed 

ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.  

13 Wie is de man die vreugde vindt in het leven, mem 

die dagen liefheeft om het goede te zien?  

14 Behoed je tong voor het kwaad nun 

en je lippen voor het spreken van bedrog.  

15 Keer je af van het kwaad en doe het goede; samech 

zoek de vrede en jaag die na.  

16 De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, ain 

Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.  

17 Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen: pe 

Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.  

18 Zij roepen en de HEERE hoort, tsade 

Hij redt hen uit al hun benauwdheden.  

19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph 

Hij verlost de verbrijzelden van geest.  

20 De rechtvaardige heeft veel ellende, resj 

maar uit dat alles redt de HEERE hem.  

21 Hij bewaart al zijn beenderen, sjin 

niet één daarvan wordt gebroken.  

22 Het kwaad brengt de goddeloze de dood; taw 

wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard.  

23 De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;  

allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig 

verklaard. 

 

Dag 2 Genesis 28:10-22. 

God sprak tot Jakob m.b.t. het verbond en Jakob 

reageerde op God 

10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 Hij bereikte 

de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam 

een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en 

legde zich op die plaats te slapen. 12 Toen droomde hij, en zie, op de 

aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de 

engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 13 En zie, 

de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de 

God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u 

ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. 14 Uw nageslacht zal 

talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het 

westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht 

zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 15 En zie, 

Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik 

zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik 

gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!  

16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is 

werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. 17 Daarom was 

hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets 

anders dan het huis van God en de poort van de hemel. 18 Daarna 

stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn 

hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken 

en goot er olie op. 19 Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de 

naam van de stad eerst Luz was. 20 Jakob legde een gelofte af en zei: 

Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik 

op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, 

21 en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de 

HEERE mij tot een God zijn. 22 Deze steen, die ik als gedenkteken 

overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij 

geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven. 
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Dag 3 Exodus 33:12-17. 

God sprak tot Mozes over leiding geven en Mozes 

reageerde op God 

12 Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij: Laat dit 

volk verdertrekken. U echter, U hebt mij niet laten weten wie U met 

mij meezendt, terwijl U Zelf gezegd hebt: Ik ken u bij uw naam, en 

ook: U hebt genade gevonden in Mijn ogen. 13 Nu dan, als ik dan 

genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. 

Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in Uw ogen. En zie 

aan dat deze natie Uw volk is. 14 En Hij zei: Moet Mijn aangezicht 

meegaan om u gerust te stellen? 15 Toen zei hij tegen Hem: Als Uw 

aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken. 

16 Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden 

heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daardoor dat U met ons 

meegaat? Daardoor zullen wij, ik en Uw volk, afgezonderd zijn van 

alle volken die er op de aardbodem zijn. 17 Toen zei de HEERE tegen 

Mozes: Ook dit woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt genade 

gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam. 

 

Dag 4 Psalm 40:2-4. 

David riep tot God m.b.t. verdrukkingen en God 

reageerde op hem 

2 Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en 

hoorde mijn hulpgeroep. 3 Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend 

water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte 

mijn schreden vast. 4 Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een 

lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de 

HEERE vertrouwen. 

 

Dag 5 Jesaja 38:1-8. 

Hizkia sprak tot God m.b.t. zijn dodelijke ziekte 

en God reageerde op hem 

1 In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de 

profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt 

de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet 

leven. 2 Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad 

tot de HEERE 3 en zei: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en 

met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan 

heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg. 4 Toen kwam het 

woord van de HEERE tot Jesaja: 5 Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt 

de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, 

Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen 

toevoegen, 6 en Ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië 

redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen. 7 En dit zal 

voor u het teken zijn van de HEERE, dat de HEERE dit woord dat 

Hij gesproken heeft, doen zal: 8 Zie, Ik laat op de schaalverdeling van 

Achaz' zonnewijzer de schaduw, die door de zon is gedaald, tien treden 

teruggaan. En de zon ging de tien treden terug die ze op de 

schaalverdeling was gedaald. 

 

Dag 6 Lucas 1:26-38. 

God sprak door zijn engel tot Maria m.b.t. Jezus 

en Maria reageerde op God 

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar 

een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27 naar een 

maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, 

uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En 

toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, 

begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 

29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij 

vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 30 En de engel 

zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade 

gevonden bij God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon 

baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de 

Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal 

Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis 

van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal 

geen einde komen. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk 

zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35 En de 

engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u 

komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. 

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods 

Zoon genoemd worden. 36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens 

zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor 

haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want geen ding zal bij God 

onmogelijk zijn. 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met 

mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar 

weg. 

 

Dag 7 Johannes 12:23-33. 

Jezus sprak tot God de Vader m.b.t. zijn dood en 

God de Vader reageerde op hem 

23 Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des 

mensen verheerlijkt zal worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als 

hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het 

verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot 

het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en 

waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, 

zal de Vader hem eren. 27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik 

zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur 

gekomen. 28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit 

de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw 

verheerlijken. 29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat 

er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot 

Hem gesproken. 30 Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze 

stem er geweest, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze 

wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen 

worden. 32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij 

toe trekken. 33 (En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou 

sterven.) 
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Dag 8 Handelingen 12:1-19.  

De gemeente sprak tot God m.b.t. hun gevangen 

leider en God trad onmiddellijk op 

1 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen 

van de gemeente om hen kwaad te doen. 2 En hij doodde Jakobus, de 

broer van Johannes, met het zwaard. 

3 En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder 

door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde 

broden); 4 en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de 

gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier 

soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde 

voorleiden aan het volk. 5 Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; 

maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. 

6 Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 

twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur 

bewaakten de gevangenis. 7 En zie, er stond een engel van de Heere en 

er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, 

wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn 

handen af. 8 En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind 

uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw 

bovenkleed om en volg mij. 9 En hij ging naar buiten en volgde hem, 

en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel 

plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. 10 En toen zij langs 

de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren 

poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen 

zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen 

ging de engel van hem weg. 11 En toen Petrus tot zichzelf gekomen 

was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden 

heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het 

Joodse volk verwachtte. 12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, 

ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook 

Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. 13 Toen 

Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar 

toe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. 14 En toen zij de 

stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, 

maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond.  

15 En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol 

dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. 16 Maar Petrus bleef 

kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren 

buiten zichzelf. 17 En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen 

moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis 

geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging 

naar buiten en reisde naar een andere plaats. 18 Toen het dag was 

geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over 

wat er met Petrus gebeurd kon zijn.  

19 En nadat Herodes hem gezocht maar niet gevonden had, 

ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij 

vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. 

 

Dag 9 2 Korintiërs 12:7-10.  

Paulus bad tot God m.b.t. een doorn in zijn vlees en God 

reageerde op hem 

7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de 

openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees 

gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik 

mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt 

dat hij van mij weg zou gaan. 9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn 

genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid 

volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat 

de kracht van Christus in mij komt wonen. 10 Daarom heb ik een 

behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in 

vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik 

zwak ben, dan ben ik machtig. 

 

Dag 10 Matteüs 21:28-32. 

De vader in deze gelijkenis sprak tot zijn zoons 

m.b.t. werk, maar slechts één reageerde op hem 

28 Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de 

eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. 29 Maar hij 

antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. 

30 En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en 

zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. 31 Wie van deze twee heeft de wil 

van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen 

hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in 

het Koninkrijk van God. 32 Want Johannes is bij u gekomen in de 

weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de 

tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, 

hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde. 


