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Populaire redenen voor onbeantwoord gebed 

Gebed is één van de meest verwarrende onderwerpen voor Christenen en niet-Christenen. De kern 

van de verwarring is het onbeantwoorde gebed. Billy Graham wordt als volgt geciteerd (zonder twijfel 

met zijn vingers gekruist): 

"De enige keer dat mijn gebeden nooit worden verhoord, is op de golfbaan." 

Dus tenzij je Billy Graham bent, heb je gehoord of geloofd één van de volgende redenen voor 

onbeantwoord gebed: 

--Je hebt een geheime zonde – Klaagl. 3:44; Psalm 66:18, 90:8; 1Petrus 3:12 

--Je geeft geen tienden – Maleachi 3:10 

--Je vast niet – Markus 9:29 

--Je vraagt niet in geloof, gelovend – Jakobus 1:6; Markus 11:24 

--Je leest de Bijbel niet regelmatig – Romeinen 10:17 

--Je hebt geen gemeenschap met God - Johannes 15:7 

--Je bidt voor je eigen lusten – Jakobus 4:3 

--Je bidt niet met geestelijke autoriteit in Jezus 'naam - Johannes 14:13-14 

--Je bidt niet hard genoeg: fluister niet, spreek hoorbaar - Mattheüs 16:19 

--Je bent te hebzuchtig: wees dankbaarder – Filippenzen 4:6 

--Je vraagt het niet - Jakobus 4:2 

--Je gebeden zijn niet groot genoeg, wees niet kleinzielig - Markus 11:23 

--Je gebeden zijn te vaag, wees specifiek – Mattheüs 7:9-10, 21:22 

--Je gaat ervan uit dat God je gebed op jouw manier zal beantwoorden - Jesaja 55:8 

--Je bidt niet in overeenstemming met Gods wil - 1Johannes 5:14 

--Je bent ongeduldig: het zal op Gods tijd beantwoord worden - Mattheüs 6:7-8 

--Je bent niet volhardend, bid totdat het wordt verhoord – 1Thessalonicenzen 5:17 

--Je gebed is al verhoord, je weet het alleen nog niet - Daniël 10:12-13 

--Je gebeden zijn te lang – Mattheüs 23:14 

--Je besteedt niet genoeg tijd aan gebed – Lukas 6:12 

--Je twijfelt en koestert ongeloof – Markus 9:23; 1 Timotheüs 2:8 

--Je helpt God niet om het gebed te beantwoorden – 2 Thessalonicenzen 3:10 

--Je bidt niet op de juiste manier (gebedsformule) – Lukas 11:1 

 

--Je koestert een wrok jegens iemand anders: vergeef - Mattheüs 5:23-24 
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--Je hebt niet de juiste omgeving om je te concentreren – Mattheüs 14:23; Mark. 1:35 

--Je hebt Gods raad verworpen -1Johannes 3:22 

--Je bidt niet in de Geest – 1 Korinthiërs 14:15; Judas 1:20 

--Je moet in overeenstemming met een ander bidden – Mattheüs 18:19-20 

--Uw gebeden zijn te openbaar; bid in het geheim – Mattheüs 6:6 

--God antwoordde; zijn antwoord was ‘nee’. – 2 Korinthiërs 12:9 

 

Merk op dat de meeste redenen beginnen met 'Je'. Toen de gebedsbeloften aan Israël werden 

gegeven, was dat met verbondsbanden verbonden. Als ze zich gedroegen, zou God hen zegenen (en 

hun gebed beantwoorden). 

Tegenwoordig vallen Christenen niet onder het Oude of het Nieuwe Verbond en daarom zijn gebeden 

niet beperkt omdat we een verbond hebben verbroken of ons slecht hebben gedragen. Evenmin is God 

vanwege goed gedrag verplicht onze verzoeken te beantwoorden. De meeste van de genoemde 

redenen zijn niet waar voor gebed onder genade.  

Gebed kan verwarrend zijn als je het verbondsgebed niet goed scheidt van gebed onder genade. God 

belooft ons geestelijke, niet fysieke, zegeningen in deze bedeling: 

“Fil. 4:19: Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus 

Jezus. 

“2 Kor. 9:8: En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, 

alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. 

Bidden is geen manier om God te manipuleren voor onze eigen doeleinden. Het is een manier om met 

hem te praten. We bidden niet omdat hij elk verzoek beantwoordt, maar omdat hij overvloedig kan 

doen boven alles wat we vragen (Ef 3:20). 

 

Bid zonder ophouden. Verheug u altijd in de Heer! 

 

Houd steeds in gedachten: 

“Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; 

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus 

Jezus. 


