
{5} “Gods voorzienigheid in onze harten naar de mate van onze 
zwakheid door de ervaring en de ondervinding zelf versterkt zal 
worden; want we gaan begrijpen dat hij niet slechts belooft dat hij ons 
nooit zal verlaten en dat hij uit eigen beweging in tijden van nood de 
mogelijkheid om hem aan te roepen biedt, maar dat hij ook altijd zijn 
hand uitgestekt houdt om de zijnen te helpen en dat hij hen niet 
bedriegt met woorden maar hen met krachtdadige hulp beschermt.” 
 

{ } 
 
“Dit zijn de redenen waarom de zeer goede Vader, ook al slaapt of 
sluimert hij nooit, toch meestal de schijn wekt dat hij slaapt en sluimert; 
zo wil hij ons, die anders traag en lui zouden zijn, ten zeerste met het 
oog op ons welzijn erin oefenen om aan hem te vragen, tot hem te 
bidden en van hem te verlangen.” 
 
“Gods ogen waken om de nood van de blinden te hulp te komen; maar 
hij wil op zijn beurt onze zuchten horen om zijn liefde voor ons des te 
beter te bewijzen. Zo is het allebei waar: de wachter van Israël slaapt 
noch sluimert, en toch is hij werkloos, alsof hij ons was vergeten, 
wanneer hij ziet dat wij traag en stom zijn.” 
 

{hertaling door Jos Douma van de vertaling van A. Sizoo, 1931} 
 

{ } 
 

“Calvijns redenen voor het gebed kunnen ons helpen om het gebed 
eerder te zien als een relatie met God dan als een vragen wat wij willen. 
Zijn theologie van het gebed is God-gecentreerd en bekommert zich 
meer om de vraag hoe wij worden gevormd tot de mensen die God wil 
dat we zijn dan om de vraag hoe wij God kunnen bewegen om onze 
verlangens te vervullen.”  
 

{Howard L. Rice, Gereformeerde spiritualiteit. Een introductie voor gelovigen, 
hoofdstuk 3 ‘ Gebed in de gereformeerde traditie’, blz. 79-80} 
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Over het gebed 
dat de voornaamste oefening van het geloof is, en 
waardoor we Gods weldaden dagelijks verkrijgen 



Uit: Boek I, hoofdstuk I, paragraaf 1 
 
“De hele hoofdinhoud van onze wijsheid, voor zover die althans als 
ware en deugdelijke wijsheid aangemerkt mag worden, bestaat eigenlijk 
maar uit twee delen: kennis van God en kennis van onszelf. Omdat die 
met vele banden met elkaar verbonden zijn, is het echter niet 
gemakkelijk uit te maken welke van deze twee het eerst komt en de 
andere uit zichzelf voortbrengt.”  
 

{uit: de nieuwe vertaling van dr. C.A. de Niet, 2009} 

 
{ } 

 
Uit: Boek III, hoofdstuk XX, paragraaf 1 

 
“De Vader heeft gewild dat heel de volheid van zijn liefdevolle 
goedheid zou wonen in onze Heer Jezus Christus, opdat wij daaruit 
allen als uit een overvloedige bron zouden putten. Wij moeten in hem 
zoeken en van hem door gebeden vragen datgene waarvan we geleerd 
hebben dat het in hem is. Want wanneer wij weten dat God de Heer en 
gever van al het goede is, die ons uitnodigt om van hem te vragen, maar 
wanneer we ons niet tot hem wenden en niet vragen, zou dit ons niet 
tot voordeel zijn. Het zou zijn alsof iemand een schat die hem is 
aangewezen, in de aarde begraven en verborgen laat liggen.” 
 

{ } 
 

Uit: Boek III, hoofdstuk XX, paragraaf 3 
 
“Weet God niet, zonder dat wij het hem te kennen geven, in welke 
moeilijkheden we zijn en wat nuttig voor ons is? Is het eigenlijk niet 
overbodig dat we hem met onze gebeden lastig vallen, alsof hij zou 
sluimeren of slapen, totdat hij door onze stem wakker wordt gemaakt?” 
 
“God heeft het gebed niet geboden omwille van zichzelf maar omwille 
van ons.” 
 

“Hoewel Elia (Koningen 18) zeker is van het besluit van God, bidt hij 
toch zorgzaam op zijn knieën en zendt hij toch zevenmaal zijn knecht 
om te kijken. Dat doet hij niet omdat hij geen geloof hecht aan de 
Godsspraak, maar omdat hij weet dat het tot zijn plicht behoort zijn 
verlangens voor God neer te leggen, zodat zijn geloof niet slaperig of 
koud zou worden.” 
 
“Hoewel God zelf, wanneer wij in onze ellende gevoelloos en 
afgestompt zijn, over ons waakt en de wacht houdt, en ons soms ook te 
hulp komt zonder dat wij hem daarom vragen, is het voor ons toch van 
het grootste belang dat God voortdurend door ons wordt 
aangeroepen.” 
 

{ } 
 

God moet door ons voortdurend worden aangeroepen opdat: 
 
{1} “ons hart altijd ontvlamt in een ernstig en brandend verlangen om 
hem te zoeken, hem lief te hebben en hem te dienen, doordat wij ons 
eraan wennen om in alle nood tot hem, als tot een heilig anker, onze 
toevlucht te nemen.” 
 
{2} “geen enkel verlangen en geen enkele wens in ons hart opkomt, 
waarvoor we ons zouden schamen om hem er getuige van te maken; zo 
leren we al onze wensen bij hem te brengen en ons hele hart uit te 
storten.” 
 
{3} “wij bekwaam gemaakt worden om met ware en hartelijke 
dankbaarheid en ook met dankzegging zijn weldaden te ontvangen die, 
zo brengt ons gebed ons in herinnering, uit zijn hand naar ons toe 
komen.” 
 
{4} “wij, nadat we gekregen hebben wat we vroegen en zeker geworden 
zijn dat hij op ons bidden heeft geantwoord, er nog vuriger toe gebracht 
worden om zijn goedheid te overdenken en tegelijk met nog meer genot 
datgene te omhelzen waarvan we weten dat we het door onze gebeden 
gekregen hebben.” 
 


