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PHeres, 2022 
 
Ps.  80:1 
L  Exodus 25:10-22 
  Mat. 7:15-23 
  Heb. 4:14-16 
Gz.  5:1 en 4 
T  Zondag 49 
Ps.  143,1,2 en 6 
(Na geloofsbelijdenis:)  
Ps.  115:2 en 6 
Ps.  143:8 en 9 
 
 
Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus, 
 

We hebben gelezen dat de HEERE Mozes geboden heeft om een ark te bouwen. 
Deze ark met het verzoendeksel, zou de plaats zijn waar de HEERE Mozes zou 
ontmoeten.  
Op het verzoendeksel stonden twee cherubs. Twee engelen, die we kennen als 
troonengelen. Engelen die heel dicht bij de troon van God staan.  
En van tussen de twee cherubs klonk de stem van God. 
 
De ark met het verzoendeksel. Dat is een afbeelding van de troon van God! Daar 
zetelt de HEERE en regeert Hij Zijn Koninkrijk en Zijn volk.  
Het is dezelfde troon die Hebreeën 4:16 ‘de troon van de genade’ noemt. Het is de 
troon waarvoor wij verschijnen als wij in ons gebed onze Vader in de hemelen 
aanroepen.  
Maar Exodus 25 leert ons ook dat Mozes ín de ark, de getuigenis moest leggen.  
Wat is dat dan de getuigenis?  
Dat zijn de twee stenen tafelen, met de tien geboden. Het zijn de woorden van Gods 
verbond met Zijn volk.  
Wie verschijnt voor Gods troon van de genade, buigt ook voor de wet die zich in de 
ark bevindt, in de troon. 
 
De Heere Jezus leert ons met het Onze Vader dat wij ons in ons gebed neerbuigen 
voor Gods wil. Als wij zeggen ‘Uw wil geschiedde’, dan telt voor ons wat de Vader 
wil. 
 
Bidden is ook buigen voor de wet in de troon van de genade 
1. De belijdenis in dit gebed:  
  Alleen Vaders wil is goed 
2. De smeekbede in dit gebed:  
  Geef ons zelfverloochening 
3. Het vertrouwen in dit gebed: 
  Hemelse gehoorzaamheid zál komen 
 
Ons gebed zit zo vaak vol met wat wij willen. ‘Heere geef dit, zorg daar voor, maak 
dat.’ Ons bidden kan maar zo een wenslijstje worden wat we inleven bij God.  
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Als het gaat om onze verlangens zijn we wél bij Hem op de goede plek. God leert 
ons om al onze verlangens met dankzegging bij God bekend te laten worden. We 
verschijnen voor de troon van de genade. Dat is een plaats waar je met lege handen 
heen gaat, maar waar je met gevulde handen weggaat, vanwege Gods genade. 
 
Maar toch moeten we al onze verlangens wel op de goede plaats zetten.  
De Heere Jezus leert ons in zijn gebed, eerst voor Gods Naam te bidden, daarna 
voor Gods Koninkrijk, en vervolgens om voor Gods wil te bidden.  
Pas daarná komen onze noden.  
Het is drie keer Uw, en daarna drie keer ons.  
Gods wil gaat voorop. Net als Gods Naam en Zijn Koninkrijk, moet ook Gods wil, 
heel ons bidden doortrekken. 
 
Maar om te begrijpen waarom ons bidden ook een buigen voor de wet is, in de troon 
van de genade, gaan we eerst terug naar de ark die Mozes moest bouwen.  
Waarom lagen de tien geboden in de ark?  
Waarom krijgt Mozes nog vóór hij de twee stenen tafelen ontvangen heeft, het bevel 
om ‘de getuigenis’ in de ark te leggen? 
 
De ark, wordt met regelmaat in de Bijbel ook de ark van de getuigenis genoemd. Het 
is niet zomaar toevallig dat de tien geboden, de getuigenis, daarin moesten liggen. 
De inhoud en de betekenis van de ark, zijn met elkaar verbonden.  
Met de getuigenis gaat het om de getuigenis van het verbond van God met Zijn volk. 
Zoals de tien geboden beginnen met: ‘Ik ben de HEERE, uw God’.  
De HEERE wil de God van Zijn volk zijn. Daarom sluit Hij een verbond met hen. 
Daarom komt Hij met beloften tot Zijn volk, maar ook met Zijn eis.  
Deze getuigenis maakt duidelijk dat de HEERE zichzelf met zijn volk verbonden 
heeft. Vanwege deze getuigenis kan het volk ook bij God komen, omdat de HEERE 
in een verbond met hen wil leven. 
 
De ark maakte zichtbaar dat de HEERE bij Zijn volk was en dat Hij zelfs in het 
midden van Zijn volk woonde.  
De HEERE heeft van Zijn kant een verbond opgericht met Zijn volk.  
Hij heeft Zijn volk in hun ellende opgezocht. Het is genade geweest, dat de HEERE 
Zijn tien geboden aan Zijn volk gaf.  
En door de tien geboden, de getuigenis, in Gods troon te leggen, leert Israël dat het 
moet buigen voor Gods wil.  
Gods wil betekende hun verlossing, hun redding uit het slavenhuis. Gods wil is vooral 
ook een getuigenis van Gods grote liefde. 
 
Dan begrijpt u natuurlijk ook waarom het spotten met Gods wil was, toen Israël later 
de ark meenam om tegen de Filistijnen te strijden. De oudsten van Israël 
realiseerden zich dat de HEERE ervoor zorgde dat Israël werd verslagen door de 
Filistijnen.  
Maar in plaats van te buigen voor Gods wil, en Hem gehoorzaam te zijn, spannen ze 
God voor hun karretje. ‘Als God uit zichzelf niet de overwinning geeft, dan trekken wij 
God wel mee in de strijd, zodat wij de Filistijnen alsnog verslaan.’  
U weet hoe deze geschiedenis is afgelopen, hoe Israël alsnog verloor en hoe de ark 
werd buitgemaakt. Israël boog niet voor de wet van God. 
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Gods wil is goed, omdat God zelf goed is. God is almachtig, Hij is wijs, Hij is 
rechtvaardig, Hij is barmhartig, Hij is waarachtig. Alles wat Hij wil is goed.  
En wij kunnen Zijn goedheid ook ervaren in Zijn werken, in alles wat Hij doet. Het is 
Gods wil geweest een verbond op te richten met de gelovigen en hun kinderen. Juist 
in Gods wil ligt onze verlossing.  
Ja, geef dat Uw wil geschiede, want die is goed!  
Door zo te bidden, belijden we dat alleen Vaders wil goed is. 
 
Nu wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen Gods verborgen wil en Zijn 
geopenbaarde wil.  
Als God almachtig is, dan voert Hij altijd zonder enig gebrek Zijn wil uit.  
Wij mensen willen vaak dingen, maar kunnen er niet voor zorgen dat het gebeurt. 
Maar als God iets wil, dan gebeurt het ook. Zonder de wil van onze hemelse Vader 
kan er niets gebeuren, er kan zelfs geen haar van ons hoofd vallen zonder Zijn wil. 
Maar wil God dat er op dit moment een haar van je hoofd valt? Dat heeft Hij ons niet 
geopenbaard, niet bekendgemaakt.  
Veel dingen vallen onder de zogenoemde verborgen wil van God.  
Soms hebben we het daar moeilijk mee. Waarom wil de HEERE dat er zoveel ziekte, 
moeite, gebreken en ellende op mijn pad ligt? 
 Is het nu niet een keer voldoende geweest, hebben we niet al genoeg meegemaakt? 
Wat wil de Heere met mijn leven?  
Of waarom wil de Heere tot nu toe nog steeds niet dat mijn kind weer gaat geloven 
en weer terugkomt bij de kerk…?  
 
Het is niet zo dat deze bede, alleen maar over Gods geopenbaarde wil gaat. Als wij 
bidden ‘Uw wil geschiedde’, dan gaat dit ook over Gods verborgen wil. Ook al 
kunnen wij Gods wil niet doorgronden en begrijpen, toch berusten wij in Gods wil. 
Omdat we belijden dat alleen Vaders wil goed is.  
 
Tot die belijdenis komen we niet zomaar. Deze belijdenis rust alleen maar op wie 
God Zelf is. Als wij Hem mogen kennen in Zijn goedheid en barmhartigheid, dan 
buigen wij voor Vaders wil.  
Ook als we Gods wil niet doorgronden. Dan vertrouwen we op Gods wijsheid, omdat 
Hij weet hoe alles ten goede bijdraagt.  
Natuurlijk mogen we het Hem voorleggen als wij Zijn verborgen wil niet begrijpen, of 
toch graag gezien hadden dat het anders zou lopen.  
Maar we bidden: niet onze wil geschiede, maar Uw wil geschiede.  
Het is nodig dat wij berusten in Gods wil, en ons daaraan over geven. 
 
God leert ons ook: De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de 
geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de 
woorden van deze wet te doen.  
 
Dat betekent niet dat we niet mogen bidden voor de genoemde zaken. Ze zijn niet in 
strijd met Gods geopenbaarde wil, zoals andere zaken dat wel kunnen zijn.  
Gods geopenbaarde wil, is in de Bijbel te vinden. Daar staat wat God wil dat er 
gebeurt. God wil dat wij Zijn geboden houden, zo leert Hij ons dat in Zijn Woord.  
De HEERE zegt ook: Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar 
daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!  
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We hebben alle reden om te bidden, als geliefden het spoor bijster raken. Maar ook 
als onze ellende in deze wereld ons soms te veel lijkt te worden. Op grond van Gods 
geopenbaarde wil bidden we. En we buigen voor Gods wil, ook Zijn verborgen wil. 
Dan bidden we: Uw wil geschiede. Want alleen Uw wil is goed.  
 
We mógen God bidden. We moeten zelfs onze verlangens bij God bekend maken. 
Als ze niet strijden met Gods geopenbaarde wil, hebben we de taak dit bij God neer 
te leggen. Het is de troon van genade waarvoor we verschijnen. Daar mag je 
verwachten met gevulde handen naar huis te gaan. 
 
Bidden is ook buigen voor de wet in de troon van de genade 
1. De belijdenis in dit gebed:  
  Alleen Vaders wil is goed 
2. De smeekbede in dit gebed:  
  Geef ons zelfverloochening 
 
Gods verborgen wil kunnen wij niet kennen. Maar Zijn geopenbaarde wil wel. Maar 
deze kennis brengt een eigen worsteling met zich mee voor ons. Want onze eigen 
wil, komt niet overeen met Gods geopenbaarde wil. Daarom smeken we God om 
zelfverloochening, zodat we Zijn wil zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. 
 
Kun je een voorbeeld noemen van een wil die je zonder enig tegenspreken 
gehoorzaam bent? Luister je naar de wil van je ouders, zonder ze tegen te spreken? 
Luister je naar je docenten op school, zonder weerwoord, zodat je altijd je huiswerk 
klaar hebt. Luistert u naar de wetgevers en de wethandhavers, zoals bijvoorbeeld 
met uw snelheid in het verkeer? 
 
Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Daar hebben we al moeite mee met 
mensen op aarde. Nu is het natuurlijk zo dat de wil van mensen op aarde gebrekkig 
is. En soms ook aanwijsbaar verkeerd in vergelijking met Gods wil. Dat vraagt geduld 
van ons.  
Maar ook de goede geboden van mensen slaan we soms in de wind.  
Hoe doen we dat dan met Vaders wil, die alleen goed is? 
 
We lopen er dagelijks tegenaan dat het niet lukt om Gods wil na te leven. We 
overtreden Gods geboden.  
 
‘Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen.’  
God vraagt zelfverloochening van ons.  
Maar jezelf verloochenen, daar is juist niemand uit zichzelf toe bereid. 
Zelfverloochening betekent dat je niet gericht bent op je eigen wil, maar op de wil van 
een ander.  
Zoals bijvoorbeeld juist moeders hun eigen wil met regelmaat op zij zetten, om te 
doen wat het beste is voor hun kinderen. Ook al komen ze dan aan hun eigen dingen 
niet toe. 
 
Zelfverloochening tegenover God betekent als eerst dat we tot de erkenning moeten 
komen dat Gods wil alléén goed is. We moeten God kennen vanuit Zijn Woord en Hij 
moet onze wil overwinnen.  
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Overtuig mij er toch van dat Uw wil alleen goed is, geef me de kracht om mijn eigen 
wil weg te cijferen. 
 
Zelfverloochening, dat is ook nodig om in het Koninkrijk van God te komen. De Heere 
Jezus heeft ons geleerd dat alleen maar ‘Heere, Heere’ zeggen niet zalig maakt.  
Het komt erop aan dat we de wil doen van onze Vader die in de hemelen is. Zeggen 
dat je gelooft, maar niet aan zelfverloochening willen beginnen, is een valse 
geruststelling. Een goede boom brengt ook goede vruchten voort.  
Alleen door onze eigen wil te verloochenen en te doen wat God van ons vraagt, 
brengen wij goede vruchten voort.  
Bidden dat Gods wil geschiedt, betekent ook bidden dat je eigen wil niet geschiedt! 
We bidden ermee tegen onszelf in. 
 
In het gebed buigen we voor de wet, voor Gods wil, omdat we weten dat die alleen 
goed is. Maar de constatering dat we zo vaak Gods wil niet doen, hoeft ons niet 
angstig te maken. Want in hetzelfde gebed naderen wij tot de troon van de genade. 
 
En waarom is Gods troon dan de troon van de genade? 
Op de ark lag het verzoendeksel. Daarop moest door de hogepriester verzoening 
voor het volk worden gedaan.  
Dat was een afbeelding van iets wat moest komen. Dat verwees naar de Heere 
Jezus die bij God verzoening zou doen voor al onze zonden.  
Het is in deze verzoening dat God ons genadig is.  
Het is vanwege deze verzoening dat Gods troon voor ons een troon van genade is. 
 
De Heere Jezus leert ons deze bede ‘Uw wil geschiede’, niet als een uitgesproken 
eis, waardoor wij zelf onze zaligheid moeten verdienen. Maar Hij is zelf gekomen om 
de wil van God te doen.  
Hij heeft in alles gebogen voor Gods wet, en haar zelfs tot vervulling gebracht.  
Hij is het ook die kort voor Zijn sterven gebeden heeft: Mijn Vader, als het mogelijk is, 
laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. 
Op het zwaarste moment, een cruciaal moment voor onze verlossing, bad Hij: Uw wil 
geschiede. Hij kwam om Gods wil te doen, Hij boog voor Gods wil. En daardoor 
kunnen wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. 
 
En als wij dan bidden, Uw wil geschiede, maar zelf Gods wil niet gedaan hebben. 
Dan stuurt de Heere ons niet weg van voor zijn troon, maar wil Hij ons in Christus 
genadig zijn. Wij kunnen uit eigen kracht Gods wil niet vervullen, maar daarom 
bidden we of God toch in ons werkt, of Hij ons toch gewillig maakt… 
 
Het is ook een smeekbede waarin we God bidden om de trouwe vervulling van onze 
taak. We hoeven hier niet te denken aan een bijzondere taak die losstaat van ons 
dagelijks leven.  
Wie bidt: Uw wil geschiede, die bidt daarmee ook of God wil zorgen dat jij je huiswerk 
maakt voor school.  
‘Moet je daar nou om bidden? Je huiswerk moet je toch zelf maken…’  
Ja natuurlijk, maar we bidden of God wil geven dat wij onze taak trouw vervullen. 
Daar valt je schooltaak ook onder. Daar valt uw beroepsarbeid onder. Daar valt de 
zorg voor het gezin onder.  
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Het gaat om onze dagelijkse taken die we van God ontvangen hebben. Of u nou op 
kantoor werkt of in de fabriek staat: we hebben een roeping van Hogerhand. In onze 
taken dienen we de Heere als we die trouw en gewillig uitvoeren. 
 
Zo is in Lukas 3 te lezen over tollenaars en soldaten die bij Johannes de Doper 
komen. Ze hadden beroepen die vanwege hun imago nou niet bepaald goed bekend 
stonden. Kon je dat nou wel doen als gelovige, geld incasseren voor de vijand van 
Gods volk? Dienen in het leger, terwijl datzelfde leger soms plunderend rondtrok 
door het land van de eigen bevolking? 
Johannes zegt niet dat ze ontslag moeten nemen. Maar in hun werk moeten ze 
buigen voor Gods wil.  
Dat betekent niet meer te veel geld incasseren. En niet meer rondtrekken en 
plunderen. Ook de tollenaars en de soldaten moesten bidden voor hun werk: Uw wil 
geschiede. 
 
Het is ‘Onze’ Vader, want we bidden in gemeenschap met de kerk.  
Het is ‘onze’ Vader, omdat je de Heere niet alleen dient.  
Daarom zegt de Catechismus ook, geef dat ‘wij’ onze wil verloochenen. We zijn in de 
eerste plaats voor onszelf verantwoordelijk.  
Maar de Catechismus voegt daar ‘alle mensen’ aan toe.  
We bidden ook voor de ongelovige buurman, dat hij zijn eigen wil verloochent. We 
bidden voor die collega, die zo duidelijk tegen Gods wil ingaat. We bidden voor de 
overheid, dat zij toch leert te buigen voor Gods wil.  
Het gaat er niet om dat er een groepje mensen op deze wereld buigt voor de wil van 
God. Maar dat heel deze wereld weer terugkeert tot haar Schepper, tot de Koning 
van hemel en aarde.  
De wil van God geldt niet alleen de gelovigen, maar geldt heel de wereld!  
 
We bidden voor een wereld met volledige gehoorzaamheid. We bidden om Gods 
Koninkrijk op aarde.  
Dat is geen wereld waar niets gedaan wordt, waar alleen maar wordt Bijbel gelezen 
en gezongen, maar dat is een wereld die werkt in het Koninkrijk van God. Die bezig 
is met het werk van de Schepper, door aan zijn schepping te werken. Een wereld 
waarin iedereen zijn taak trouw en gewillig uitvoert. 
 
Bidden is ook buigen voor de wet in de troon van de genade 
1. De belijdenis in dit gebed:  
  Alleen Vaders wil is goed 
2. De smeekbede in dit gebed:  
  Geef ons zelfverloochening 
3. Het vertrouwen in dit gebed: 
  Hemelse gehoorzaamheid zál komen 
 
De Heere Jezus geeft ons een voorbeeld voor de gehoorzaamheid. Hij zegt, op de 
aarde, zoals in de hemel. Let maar op hoe Gods wil in de hemel wordt nageleefd. 
Laat het net zo op de aarde zijn.  
Kijk maar naar de engelen. Ze zijn dienstknechten van God. Ze doen precies wat Hij 
gebiedt. Hij beveelt en zij gaan op weg, zonder enige tegenspraak. ‘Worden jullie, 
mijn broeders en zusters net zo gehoorzaam als de engelen in de hemel.’ 
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Maar is dit niet een onmogelijk gebed? Kunnen wij op aarde net zo gehoorzaam zijn 
als de engelen? Is het wel realistisch om daarom te bidden. Mag je wel bidden om 
iets onmogelijks?  
 
Het is niet zo dat de engelen vanzelfsprekend gehoorzaam zijn.  
Let alleen maar op de satan. Hij was een engel van God, maar hij werd afvallig. Hij 
werd God ongehoorzaam en sleepte andere engelen met zich mee.  
 
Maar hoewel de gehoorzaamheid van engelen geen automatisme is, leert de Schrift 
ons toch telkens weer hoe trouw ze zijn in hun dienst.  
Veel is ons onbekend over de engelenwereld, maar dat zij trouw hun taak vervullen, 
blijkt iedere keer weer. De hemel is de aarde tot een voorbeeld. 
 
Maar is het realistisch om te bidden dat wij net zo gehoorzaam zijn als de engelen? 
Is dat geen onmogelijkheid voor het huidige leven op deze aarde? 
 
Maar laten we het dan eens heel concreet maken. In welke zaken handel je wel eens 
niet in overeenstemming met Gods wil?  
Het kan zijn dat je je Bijbel een hele dag dicht hebt gelaten. Dat is niet goed. Maar 
het is toch niet onmogelijk om je Bijbel wél open te doen?  
Je vult je belastingaangifte op een oneerlijke manier in. Maar het is toch wel mogelijk 
om het wél eerlijk te doen?  
Er is een collega die je niet kan uitstaan en waarover je telkens kwaad spreekt. Maar 
het is toch wel mogelijk om te stóppen met kwaadspreken? 
‘Ja,’ zegt iemand, ‘maar zelfs ons beste werken zijn met zonde bevlekt.’  
Dat klopt. Er hoeft maar één verkeerd verlangen of motief te zijn en de vlek van de 
zonde zit al op onze daden.  
Maar maak het dan concreet. Welk verkeerd motief was er dan? Lukt het om afstand 
te doen van dat motief…? 
 
De engelen zijn ons tot voorbeeld gegeven in hun gehoorzaamheid. Maar het is geen 
onmogelijkheid om te bidden om gehoorzaamheid zoals de engelen die hebben.  
De gehoorzaamheid die God van ons vraagt is niet van een andere wereld.  
God schrijft Zijn wet in onze harten. Hij vernieuwt onze wil, zodat Hij door God wordt 
geleid en bewogen.  
En als onze wil door God in beweging wordt gebracht dan gaan we ook aan het werk 
naar Gods wil.  
Maar zolang de zonde er is in deze wereld, overtreft de gehoorzaamheid van de 
engelen onze gehoorzaamheid. 
 
Er zit ook een verwachting van de toekomst in deze derde bede.  
Er komt een tijd, dat onze gehoorzaamheid volmaakt zal zijn. Een tijd waarin onze wil 
volledig samenvalt met Gods wil.  
Verlangt u daar naar? Volmaakte gehoorzaamheid?  
Dan zijn er geen vlekken van de zonde meer in ons leven. Maar alles zal vol zijn van 
Vaders wil, die alleen goed is.  
 
Zo hebben we vertrouwen voor de toekomst.  
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Eens zal de wil van God op de aarde geschieden zoals die nu in de hemel geschiedt. 
En daarom wil de Heere ook dat we erom bidden. Zodat we leven vanuit dit 
vertrouwen en verlangen naar de vervulling. 
 
Niemand kan zeggen: ‘Gods wil geschiedt toch altijd wel, ook als ik er niet om bid’. 
Want wie dat zegt, die zorgt ervoor dat Gods geopenbaarde wil in hem niet 
geschiedt. Want de Heere wil ook dat wij bidden om het geschieden van Zijn wil. 
 
Het zal eens gebeuren, volmaakte gehoorzaamheid. En in dat vertrouwen mogen wij 
bidden. Juist ook als het ons aan die gehoorzaamheid ontbreekt.  
De wet ligt in de troon van de genade.  
De wil van God, betekent ook onze verlossing.  
We naderen vrijmoedig tot de troon van de genade.  
Want daar ontvangen wij barmhartigheid en genade om geholpen te worden, ook als 
het ons zoveel ontbreekt aan de gehoorzaamheid. Dan worden wij geholpen, op het 
juiste tijdstip.  
Want Gods wil geschiede. 
 
Amen. 


