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Het gebedsleven
van Abraham
• door Frederic Walraven

“Hoe staat het met je gebedsleven?” Een vraag die velen ongemakkelijk
maakt. Zo’n vraag krijg je (gelukkig?) niet iedere dag. Ons gebedsleven is een
wezenlijk aspect van onze relatie met God. Abraham had zo’n relatie met
God. In Genesis 18 ontdekken we iets van het gebedsleven van deze man
Gods.
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Nabijheid

Verlegenheid

Nadat God aan Abraham verteld heeft wat Hij met Sodom en
Gomorra van plan is, blijft Abraham voor God staan (Gen.18:22).
In gebed naderen we tot God. Het is goed allereerst de Gever
te zoeken en niet hetgeen Hij geeft. Het gaat om Hem! In Zijn
aanwezigheid te verblijven is vreugde. Door met Hem te spreken laten we zien dat we Hem liefhebben en vertrouwen. Zo is
gebed ook een vorm van aanbidding.
Jakobus vermeldt dat Abraham een vriend van God was
(Jak.2:23). Vrienden mogen dichtbij komen, zij krijgen meer
te weten dan anderen. De Heer Jezus noemde zijn discipelen
vrienden omdat Hij hun de geheimenissen van de Vader had
bekendgemaakt (Joh.15:15). God hield ook voor Abraham niets
achter: “En de HERE dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat
Ik ga doen?” (Gen.18:17). Als wij in Zijn nabijheid zijn, wil God
ook aan ons Zijn wil onthullen.

Christus heeft ons niet als wezen achtergelaten. We hebben de
Geest en mogen op grond van het verlossende werk de Vader
zelf vragen. Soms weten we niet wat we moeten bidden maar
de Geest komt ons te hulp in onze zwakheid en pleit voor ons
(Rom.8:26-27). Wanneer wij het niet meer weten neemt Hij het
als het ware over. Abraham had zo’n moment van verlegenheid.
Hij vroeg om genade voor de stad indien er 50, 45, 40, 30, 20, 10
rechtvaardigen zouden zijn. Waarom bad Abraham niet verder?
Er waren namelijk geen 10 rechtvaardigen in de stad. Alleen
Lot, zijn vrouw en hun twee dochters kwamen uiteindelijk de
stad uit. Abraham kwam in verlegenheid en stopte bij 10 met
bidden. Stilte. Maar God deed meer. Hij gedacht Abraham en
redde Lot en zijn gezin (Gen.19:29).
Soms weten we niet meer wat te bidden. Op deze momenten
van verlegenheid komt de Geest die in ons woont ons te hulp.
Ons lichaam is een tempel van de Geest. De Geest woont in ons
en offert als het ware reukwerk aan God. Dat zijn de gebeden
van de heiligen. De Geest doorzoekt de intenties van ons hart
en brengt ze als aangenaam reukwerk voor Gods troon. Hij is de
Pleitbezorger. Het komt niet zozeer aan op de juiste woorden
maar op de gesteldheid van het hart, oftewel op geloof. De Vader weet namelijk al wat we nodig hebben voor we Hem erom
vragen (Mat.6:8).

Vrijmoedigheid
Abraham spreekt God aan op Zijn rechtvaardigheid. “Het zij
verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met
de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde
geen recht doen” (Gen.18:25). Abraham herinnert God aan zijn
wezenskenmerk: rechtvaardigheid.
Een gebed in geloof is een gebed in vertrouwen op de karaktereigenschappen van God: God is goed, God is liefde, God is wijsheid, God is almachtig, God is barmhartig, God is alomtegenwoordig… Zijn karakter is de reden dat we naar Hem toekomen.
Hij kan hierin iets betekenen! Op medisch vlak zoeken we een
bepaalde specialist uit omdat we van zijn kwaliteiten overtuigd
zijn. Deze persoon wordt geëerd wanneer mensen met moeilijke problemen juist naar hem toekomen. We maken God groot
door Hem alles voor te leggen en te geloven dat Hij dit kan.
Het kinderlijke vertrouwen zegt: “Mijn Vader kan alles - en
daarom vraag ik het Hem”. Hoe groot is uw God? Ons Godsbeeld komt tot uitdrukking in ons gebedsleven. Is Hij almachtig? Goed? Barmhartig? Wanneer we niet naar Hem toe gaan
zeggen we eigenlijk iets in de trend van : “Ik heb geen vertrouwen in U. Ik denk niet dat U hier iets kunt betekenen.” Maar
God zegt: “Beproef mij toch” (Mal.3:10). We mogen grote dingen
vragen! En God doet zelfs nog veel meer dan we kunnen vragen
of bedenken! (Ef.3:20). Laat ons daarom met vrijmoedigheid
naderen tot de troon van de genade om barmhartigheid (en ook
goedheid, wijsheid, gerechtigheid, kortom: al zijn goede gaven)
te ontvangen (vgl. Heb.4:16).
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Heiligheid
Abraham werd door de Hethieten een vorst van God genoemd
(Gen.23:6). Door zijn vertrouwelijke omgang met God was er
iets van God in hem zichtbaar. Het gebed verandert situaties
maar het gebed verandert vooral ook mijzelf. God is niet zo zeer
geïnteresseerd in onze happiness maar vooral in onze holiness.
Het is niet Zijn doel om al onze wensen te vervullen maar om
Christus in ons zichtbaar te maken. De Zoon van God moet
in ons gestalte krijgen (Gal.4:19). Christus bad dat we één met
Hem zouden zijn zoals Hij één was met de Vader (Joh.17:22).
Er is één gebed dat God altijd verhoord, nl. het gebed van Zijn
Zoon (Joh.11:42). Wanneer wij zo één zijn met Christus hebben
we vrije toegang tot de schatkamers van de hemel. Wanneer
wij bidden in Zijn naam en naar Zijn gedachte, dan mogen
we weten dat Hij ons verhoort (1Joh.5:14-15). Het gebed maakt
Christus in mij groter.

Conclusie
Heeft bidden zin? Verandert bidden een situatie? Jazeker! Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet
(Jak.5:16). Gebed verandert dingen. Maar het gebed verandert ook mij waardoor ik de dingen door Gods ogen ga zien. Het gebed stelt
God centraal in mijn leven. Abraham had God op de juiste plaats. Welke plek heeft Hij in uw leven?
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