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Intro
‘Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen.]’
Matteüs 6:9-13 NBG51
Dit gebed wordt dagelijks door miljoenen mensen in diverse talen opgezegd.
Beseffen wij eigenlijk wat we zeggen ? “Uw wil geschiede” is een onderdeel van dit gebed. Laat ik U
wat verder verduidelijken, hoeveel impact deze 3 woorden hebben als wij dit in een fractie van 1
seconde laten passeren.
Als wij zeggen tegen iemand dat wij zijn of haar wil willen doen, dan moeten we toch op z’n minst
weten wat dan de wil is van degene voor wie we dat willen doen. Dus moeten wij ook de gelegenheid
geven aan die persoon om zijn of haar wil kenbaar te maken.
Concreet betekent dat, dat wij moeten luisteren naar die persoon. Als wij zeggen tegen God: “Uw wil
geschiede” stemmen wij enerzijds in met Zijn wil en anderzijds zeggen we ook dat wij Zijn wil kennen.
Laat mij dan deze vraag stellen aan U: wat is de Wil van God ? en voeren wij die ook uit ?

Wat zegt de Bijbel ?
‘En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.’
1 Johannes 2:17 NBG51
Wie dus de wil van God doet heeft het eeuwig leven.
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De Zoon van God, Jezus Christus onze Here, vertelt ons het volgende:
‘Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.’
Matteüs 12:50 NBG51
‘En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets
verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage. Want dit is de wil mijns Vaders, dat een
ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten
jongsten dage.’
Johannes 6:39-40 NBG51
Om dus eeuwig leven te verkrijgen is de Wil van onze Vader dat wij in Zijn Zoon geloven.
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’
Johannes 3:16 NBG51
‘Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij
gezonden heeft.’
Johannes 6:38 NBG51
‘genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft
voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en
Vader,’
Galaten 1:3-4 NBG51
Ik heb u een aantal bijbelverzen gegeven met betrekking tot Jezus Christus. Het mag duidelijk zijn dat
de Wil van God onlosmakelijk verbonden is aan Zijn geliefde Zoon. De Wil van God heeft geen inhoud
zonder Zijn Zoon.
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‘Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te
volbrengen.’
Johannes 4:34 NBG51

Ons grote voorbeeld: de Zoon van God

‘maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij,
dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld
heeft.’
1 Johannes 2:5-6 NBG51
Als wij werkelijk de Wil van onze Vader willen opvolgen dan hebben wij één groot voorbeeld, Jezus
Christus.
‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan
door Mij.’
Johannes 14:6 NBG51
Laten we 1 ding heel duidelijk stellen: om de Wil van God te kennen is de voorwaarde dat dat alleen
maar kan in Zijn Zoon. Jezus Christus aanvaarden in je leven is niet zomaar iets. Dat betekent dat je
afscheid neemt van je eigen ik, je ego, je trots, je hoogmoed, je jaloeziën, je boosheden en wat al niet
meer.

Het Evangelie
‘Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt,
waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u
verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want vóór alle dingen heb ik u
overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de
Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,’
1 Korinthiërs 15:1-4 NBG51
Hier zien wij het ware evangelie, de geweldige boodschap van en in Jezus Christus. Dus als wij
zeggen: “Uw wil geschiede” , dan zullen wij moeten geloven in dit evangelie.
‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En
voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft
liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.’
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Galaten 2:20 NBG51
Lees bovenstaande bijbelvers maar eens heel goed door ! Als U , beste lezer, dit kunt toepassen voor
Uzelf, dan pas is de weg open om de Wil van God te ontdekken.

De Heilige Geest

‘Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de
diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die
in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.’
1 Korinthiërs 2:10-11 NBG51
Wij hebben dus de Geest van God nodig om te ontdekken wat Zijn wil is.
‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de
Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar
gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’
Johannes 14:16-17 NBG51
Jezus stelde zijn discipelen gerust met deze woorden. Hij zou de aarde verlaten maar ons niet alleen
achterlaten.
‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn
Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft
bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij
gezonden heeft. Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige
Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u
gezegd heb.’
Johannes 14:23-26 NBG51
Zojuist heeft U kunnen lezen dat we de Heilige Geest moeten ontvangen om een persoonlijke relatie
te ondergaan met God. God luistert niet naar ons als Hij Zijn Heilige Geest niet heeft geschonken.
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Al eerder hebben we gezien dat zonder Jezus Christus er geen weg is tot de Vader. Galaten 2:20
heeft ons getoond dat wij ook gestorven moeten zijn aan het kruis.
‘dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn
kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is,
is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met
Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de
dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens
voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat
gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.’
Romeinen 6:6-11 NBG51

Uw Wil geschiede

Nu zijn we aangekomen bij deze drie woorden waar het allemaal om gaat !
Wij kunnen dus uitsluitend God’s Wil ontdekken onder de volgende voorwaarden:
-

geloof in het Evangelie volgens 1 Korinthiërs 15:3-4
onze zonden belijden
gedoopt zijn in de dood van Christus, dus mede gekruisigd
met Christus opgestaan, wedergeboren in de geest
Jezus volgen
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Ben ervan bewust wat U dus zegt met drie woorden.
Zonder Christus, de Zoon van God, geen vergeving, geen Heilige Geest, geen eeuwig leven, geen
toegang tot de Vader. U bent nog een onrechtvaardige in de ogen van God en God zal zeker geen
gehoor geven aan Uw drie woorden, want er is geen persoonlijke relatie tussen U en God.
Voldoe dus eerst aan de voorwaarden, alvorens U gaat ontdekken wat God uiteindelijk met U wilt.

Het gebed
Bidden is simpelweg luisteren naar de Wil van onze Vader. Hij zal Zijn Wil kenbaar maken aan U
middels de Heilige Geest.

‘Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest
der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken,
maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken,
want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne;
daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.’
Johannes 16:12-15 NBG51
De Heilige Geest is de schatbewaarder, de beheerder van al Gods rijkdommen.
Hij is degene die neemt uit Gods overvloed en het aan ons doorgeeft.
Daarom is het voor iedere christen belangrijk ‘een vriend te worden van de Heilige Geest’.
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‘Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het
verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’
Matteüs 6:6 NBG51
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