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STANDVASTIG GELOOF
HJM Sales, 12-01-2018
Geliefde broeders en zusters, in deze boodschap wil ik twee oudtestamentische voorbeelden
geven van gebedshoudingen. Zoals u weet, is geloof bijzonder belangrijk als wij een nood op
ons hart hebben en een zegen van Jezus willen ontvangen. Hebr. 11:6 – “Maar zonder
geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is,
en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.”
Hannah, die zo vurig naar een baby verlangde en daarover ook nog gepest werd door de
andere vrouw van haar echtgenoot, die wél kinderen had, ging met haar verdriet tot de Heer.
Zij wist hoe zij moest komen. Eenvoudig, eerlijk en oprecht. In haar verdriet. Ook deed zij de
Heer een belofte, hetgeen wij overigens alleen moeten doen als wij die ook zullen nakomen.
1 Sam. 1:10-16 – “Zij dan viel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den HEERE, en zij
weende zeer. En zij beloofde een gelofte, en zeide: HEERE der heirscharen, zo Gij eenmaal
de ellende Uwer dienstmaagd aanziet, en mijner gedenkt, en Uw dienstmaagd niet vergeet,
maar geeft aan Uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den HEERE geven al de
dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als
zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des HEEREN, zo gaf Eli acht op haar mond.
Want Hanna sprak in haar hart; alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet
gehoord; daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: Hoe lang zult gij u
dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide: Neen, mijn heer!
ik ben een vrouw, bezwaard van geest; ik heb noch wijn, noch sterken drank gedronken;
maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des HEEREN. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials; want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van
mijn gedachten en van mijn verdriet.”
Haar gebed mogen we zien als typebeeld van het bidden in tongen door de vervulling met de
Heilige Geest. Want de diepe vervulling met de Geest wordt soms vergeleken met dronkenschap (Hand. 2:15; Efez. 5:18; Ps. 36:9; Hoogl. 5:1; Jer. 31:14; Hag. 1:6). De Heilige Geest
weet te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen als wij zelf geen woorden hebben en Zijn
gebeden zijn volmaakt. Rom. 8:26 – “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden
mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest
Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.”
De Here God beloonde Hanna’s gebed en zij kreeg een zoon.
Het andere voorbeeld is de houding van de Sunamietische vrouw uit 2 Kon. 4:8 e.v. Ook zij
was lang kinderloos gebleven en haar man was inmiddels oud geworden. Maar de Heer gaf
haar toch een zoon, nadat de profeet Elisa dit had geprofeteerd. Elisa was de opvolger van
de profeet Elia. Elisa betekent “God is redding” en hij is een type van de Heiland, van Jezus.
Maar op een dag stierf de zoon, wellicht ten gevolge van een zonnesteek. Wat deed zij? Zij
legde hem op het bed waar Elisa altijd rustte en sliep als hij bij hen op bezoek was.
2 Kon. 4:21 – “En zij ging op, en legde hem op het bed van den man Gods; daarna sloot zij
voor hem toe, en ging uit.” M.a.w. zij vertrouwde hem toe aan de vrede en rust van Jezus,
want zó mogen wij dit in typebeeld zien. Jezus zei immers tot Zijn discipelen in Joh. 14:27 –
“Vrede laat ik u, Mijn vrede (= Shalom) geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik
hem u. Uw hart worde niet ontroerd (= verontrust) en zij niet versaagd (= bang).”
En wat deed zij vervolgens? Ze ging naar haar man en vroeg om een ezel. Zij vertelde haar
man verder helemaal niets. Zij zweeg over het negatieve onheil. Wat een les! Maar dat was
juist cruciaal in haar standvastige geloof. Toen haar man vroeg waar zij heen ging, zei zij: “Ik
ga naar de profeet toe (= ik ga naar Jezus!)”. Haar man vroeg om de reden en waarom juist
vandaag. 2 Kon. 4:23 – “En hij zeide: Waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe
maan, noch sabbat. En zij zeide: Het zal wel zijn.” Zij antwoordde volgens de originele
Hebreeuwse grondtekst met één enkel woord: “Shalom” ( Mwlv ). Shalom betekent “rust,
vrede, heelheid, gezondheid”, maar is ook een groet en houdt tevens in dat “alles goed zal
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zijn en goed zal komen”. Wat een geloofsvertrouwen had deze Sunamietische vrouw. Zij had
niet alleen haar zoontje aan de rust van Jezus toevertrouwd, maar ook zélf was zij in geloof
de vrede en de rust van Jezus binnen gegaan. Alles komt goed!
Gezeten op haar ezel haastte de vrouw zich op weg naar de man Gods. Elisa zag haar al
van ver aankomen en gaf zijn knecht opdracht om haar tegemoet te gaan om te vragen of
alles met haar en haar man en kind in orde was (2 Kon. 4:24-26). En wat was haar antwoord
aan de knecht? Opnieuw slechts één woord: “Shalom, alles is in orde!”
Maar toen zij bij Elisa kwam en aan zijn voeten viel, zag hij meteen wat er aan de hand was.
Zo is Jezus! 2 Kon. 4:27 – “Toen zij nu tot den man Gods op den berg kwam, vatte zij zijn
voeten. Maar Gehazi trad toe, om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide: Laat ze
geworden; want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd, en de HEERE heeft het voor mij
verborgen, en mij niet verkondigd.” Dit is de weg! Met vast geloof in het hart dat alles oké is
of in orde zal komen, aan Jezus’ voeten komen. Jezus vindt het niet erg als wij bedroefd zijn,
want bedroefd zijn is een gewone menselijke emotie. Maar Hij wil wel zien dat wij geloven.
Elisa wilde zijn knecht sturen om z’n staf op de jongen te leggen, maar deze gelovige, vastberaden moeder wilde hem niet verlaten. Zij wilde persé dat Elisa zou komen en haar zoon
genezen. 2 Kon. 4:30 – “Doch de moeder van den jongen zeide: Zo waarachtig als de
HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Hij stond dan op, en volgde haar na.”
Geliefde broeders en zusters, lees voor u zelf de rest van het verhaal. Elisa ging mee en
wekte de jongen op uit de dood. Wat een bemoediging. Jezus wil de beden verhoren die u in
uw hart draagt. Ook vandaag. Jezus is de Opstanding en het Leven. Hij was bij de mensen
in nood en niet bij rijke machtigen. Jezus bracht leven, herstel en gezondheid bij ieder die
Hem nodig had en hem aanraakte. Jezus brengt leven in elke situatie van dood.
Nog één laatste opmerking over de handelwijze van Elisa bij de jongen. Hij strekte zichzelf
niet alleen uit over de jongen, maar blies zijn adem in de mond van de jongen (2 Kon. 4:34).
Is dit geen geweldig beeld van de wedergeboorte, waarbij we nieuw leven ontvangen?
Joh. 20:22 – “En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den
Heiligen Geest.” Voordat wij Jezus hadden aangenomen, waren wij allen dood in onze
misdaden. Maar prijst de Naam van Jezus, Hij heeft ons nieuw, eeuwig leven gegeven.
Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

