
Het Hogepriesterlijk Gebed 

 

Gebeden zijn onzichtbare pijlen, die we op ons doel richten: rechtstreeks tot de Vader of tot 

Christus. Maar lang niet altijd bereiken deze pijlen hun doel. Hoe vaak merken we niet dat in 

tijden van nood en wanhoop geen antwoord komt, hoe vurig we ook bidden? Dan worden 

we op onszelf teruggeworpen. Is er iets mis met onze gebeden, wanneer ze geen tastbaar 

resultaat hebben? 

 

Er is een spirituele wet in de wereld van het gebed, die zegt: Hoe onzelfzuchtiger, des te 

werkzamer. Zo lang we alleen met onze eigen wensen en verlangens bidden, zijn we nog in 

onze eigen wereld opgesloten. Gebeden vinden hun weg pas tot God, wanneer we 

onvoorwaardelijk kunnen zeggen: Wat er ook gebeurt - Uw wil geschiede! Een onzelfzuchtig 

gebed kan wonderen verrichten. Dan is het niet langer een pijl, gericht op God die het werk 

voor ons moet verrichten, maar een beschermende kracht, die als een onzichtbare mantel 

de ander omhult. Is er misschien daarom zoveel leed op de wereld, omdat we verleerd 

hebben om voor anderen te bidden? Hoeveel mensen staan hun leven lang in de kou, omdat 

er niemand is die voor ze bidt? 

 

Kort voordat Hij stierf sprak Christus het Hogepriesterlijk Gebed voor alle ware christenen: 

‘voor allen die Gij mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn.’ (Johannes 17) Alles is ons in dit 

gebed gegeven. Alleen: zonder onze onzelfzuchtige hulp zal dit gebed zijn doel niet bereiken. 

En zonder Zijn hulp zal onze voorbede zijn doel niet bereiken. Maar wij samen, Christus en 

zijn volgelingen, kunnen met de vereende krachten van ons gebed bergen verzetten. Zelfs 

wanneer er geen toekomst lijkt te zijn voor tallozen die op aarde moeten lijden, zal de 

beschermende kracht van ons gebed hen overstralen - niet alleen in het leven, maar ook in 

de dood, wanneer alle leed geleden is. 

 


