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Inleiding 

 
Er zijn al heel wat uitstekende boeken over bidden ver-

schenen. Is er echt behoefte aan nog zo’n boek? Waarschijn-
lijk niet. Enkele jaren geleden heb ik er over dit onderwerp 
al een geschreven1 en ik was eigenlijk niet van plan dat nog 
eens te doen. Toch overviel me nog niet zo lang geleden de 
behoefte dit werkje te publiceren, het risico nemend op 
sommige punten in herhaling te vervallen. Ik had het ge-
voel bepaalde mensen te kunnen helpen om door te gaan 
op de weg van het persoonlijke gebed, of er een start mee te 
maken. Ik reis veel om in diverse landen retraites te geven 
en van lieverlee werd ik getroffen door het feit dat veel 
mensen vandaag de dag verlangen te bidden, mensen van 
elke stand, status en roeping. Niet alleen dat raakte me, 
maar ook de behoefte aan een houvast als garantie voor 
standvastigheid en vruchtbaarheid van het gebedsleven.  

De wereld van vandaag heeft het meest behoefte aan ge-
bed. Vanuit gebed ontstaan alle vernieuwingen, alle ingrij-
pende en vruchtbare genezingen en veranderingen die we 
onze samenleving eensgezind toewensen. Onze aarde is 
heel ziek en alleen het contact met de hemel kan haar gene-
zen. Het nuttigste wat de Kerk van nu kan doen, is mensen 
laten inzien dat zij ernaar hunkeren om te bidden en hun 
leren hoe dat moet. 

 
1 Du Temps pour Dieu, Éd. des Béatitudes (1992); Nederlandse vertaling: 
Tijd voor God, De Boog (20162). 
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Iemand plezier in bidden laten beleven, en iemand hel-
pen zich te blijven inzetten op deze soms moeizame weg, is 
het mooiste geschenk dat je kunt geven. Als je kunt bidden, 
kun je alles, want vanaf dat moment heeft God vrije toe-
gang tot je leven, kan Hij er zijn invloed laten gelden en er 
de wonderen van zijn genade verrichten. Ik raak er steeds 
meer van overtuigd dat alles het gevolg is van gebed en dat 
van alle oproepen die de heilige Geest tot ons doet, dit de 
eerste en meest dringende is waaraan we moeten beant-
woorden. Vernieuwd worden door gebed, betekent op alle 
gebieden van ons leven een vernieuwing ondergaan, een 
nieuwe jeugd vinden. Meer dan ooit is de Vader op zoek 
naar mensen die Hem in Geest en waarheid aanbidden (zie 
Joh 4,24). 

Natuurlijk hebben we op dit gebied niet allemaal dezelf-
de roeping en dezelfde mogelijkheden, maar laten we ons 
best doen: God zal ons niet in de steek laten. Ik ken leken 
die erg in beslag genomen worden door verplichtingen in 
hun gezins- en beroepsleven en toch in hun dagelijks gebed 
van twintig minuten evenveel genade ontvangen als mon-
niken die vijf uur per dag bidden. God wil niets liever dan 
ons, armzalige mensen, zijn vaderlijke gezicht laten zien om 
zo voor ons een lichtbaken te zijn en ons genezing en geluk 
te bieden. Zeker nu de wereld waarin we leven zo ingewik-
keld is.  

Het is altijd zinvol het over bidden te hebben, omdat 
daarbij de belangrijkste aspecten van ons geestelijk leven en 
ons menselijk bestaan als vanzelfsprekend aan de orde ko-
men. 

Ik zou hier dus graag een paar simpele aanwijzingen 
willen geven die binnen ieders bereik liggen. Op die manier 
zou ik de mensen die aan deze oproep gehoor geven, willen 
aansporen en begeleiden, zodat er in hun gebedsleven een 
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intieme en intense ontmoeting met God plaatsvindt, wat 
toch het uiteindelijke doel van dit alles is. Mogen zij door 
trouw te bidden inderdaad het licht, de kracht en de vrede 
vinden waaraan zij behoefte hebben, opdat hun leven 
vruchtbaar mag worden zoals de Heer het wil. 

Ik zal het vooral in essentie over het persoonlijke gebed 
hebben. Het gemeenschappelijk gebed, in het bijzonder de 
deelname aan de liturgie van de Kerk, is een fundamentele 
dimensie van het christelijk leven en daar wil ik niets aan 
afdoen. Toch zal het hier vooral over het persoonlijke gebed 
gaan, want op dat vlak komen we de meeste problemen 
tegen. Zonder persoonlijk gebed bestaat bovendien het risi-
co dat het gemeenschappelijke gebed oppervlakkig blijft en 
niet alle schoonheid en waarde krijgt die het verdient. Een 
liturgisch en sacramenteel georiënteerd leven dat niet door 
een persoonlijke ontmoeting met God wordt gevoed en niet 
daarop gericht is, kan saai en onvruchtbaar worden. De 
wereld maakt moeilijke tijden door en misschien zal dit 
steeds vaker voorkomen. Des te groter is de noodzaak ons 
aan het gebed vast te klampen, iets waartoe Jezus ons in het 
Evangelie ook uitnodigt: 

“Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt 
zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken en 
stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon” 
(Lc 21,36). 


