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Voor Annie Eleen Cannings

Omdat u me hebt geleerd hoe belangrijk het is 
om mijn gebeden op te schrijven
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Théoden: ‘Ik wil geen totale oorlog riskeren.’
Aragorn: ‘Het is al oorlog, of u nu wilt of niet.’

In de ban van de ring 2: De twee torens
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Het is oorlog

Weet waar je aan begint …
Tegen de tijd dat je dit boek uit hebt (en het doorgewerkt 

hebt), mag de voorkaft niet meer netjes dicht kunnen vallen. 
Die moet er behoorlijk gehavend uitzien. Die zou zo perma-
nent vervormd moeten zijn dat het zelfs met zo’n ouderwets 
telefoonboek erbovenop niet meer plat te krijgen is. Omdat je 
intensief bezig geweest bent met dit boek. Er strijd mee gele-
verd hebt. Je kunt het niet meer met goed fatsoen doorgeven 
aan iemand anders. 

Ik denk dat er grasvlekken op zullen zitten. Inktvegen. 
Ezelsoren. Littekens, opgelopen in de strijd. Op sommige 
pagina’s een paar van die rimpelige kringetjes die ontstaan 
wanneer er per ongeluk een drup thee, of zelfs een traan, op 
de tekst valt. Onmiskenbaar bewijs dat je bij die bladzijde 
geweest bent, ermee bezig geweest bent, ermee geworsteld 
hebt.

Ik wil dat er bladzijden uit gescheurd zijn en dat erop 
geschreven is. Dat de buitenkant aan flarden is en de hoekjes 
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beduimeld. Ik wil dat je kinderen het boek zelfs niet met een 
tang durven aanraken.

Dit boek is niet bedoeld om lekker mee te zitten lezen. Het 
is niet bedoeld om als decoratie op je koffietafel te leggen. Je 
moet het zien als overlevingsuitrusting. Denk aan ducttape 
en secondelijm. Leren riempjes eromheen, oude schoen-
veters misschien. Met dubbele knopen. Wat er ook maar voor 
nodig is om het bij elkaar te houden.

Want het is oorlog. Dit is het gevecht van je leven. Een heel 
reële vijand is bezig krijgslisten tegen jou uit te denken, jou te 
overweldigen; hij richt zich op je emoties, je gedachten, je 
man, je kind of je toekomst. Hij is daar nu, op dit moment, 
mee bezig. Precies op de plek waar jij nu zit.

Maar ik zeg dat zijn terreur hier stopt. Dat het nu ophoudt. 
Hij zal misschien blijven komen, maar hij zal geen overwin-
ning meer behalen.

Want al zijn pogingen zullen mislukken wanneer wij 
beginnen te bidden.

Als je een boek over gebed zoekt, dan is dit boek waar-
schijnlijk niet geschikt voor je. Je kunt prachtige boeken over 
gebed vinden, geschreven door heel geleerde auteurs, boe-
ken die beslist de moeite waard zijn om te lezen. Ik wil je zelfs 
dringend aanraden dat te doen. Je kunt immers nooit te veel 
leren over gebed. Maar hier, op deze bladzijden, gaan we niet 
alleen maar praten over gebed of nadenken over bidden.

Nee. Zet je schrap. Je gaat bidden.
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Zonder gebed is het leven, dat van jou, van mij, dat van 
iedereen, gewoon onmogelijk. Je kunt je niet de luxe veroor-
loven om nonchalant te zijn wat gebed betreft. Niet als je wilt 
dat dingen gaan veranderen. Niet als je vrij wilt zijn, vrij van 
alles wat ons gebukt en gebonden houdt. Niet als je wilt dat je 
goed in je vel zit en op je plek bent, dat je diep geworteld en 
standvastig bent … dat je anders bent. Niet als je wilt leven 
zoals je bedoeld bent en Gods beloften wilt ervaren. Niet als 
je wilt dat je man en kinderen zijn, doen en worden zoals God 
het bedoeld heeft. Niet als we een muur van Gods bescher-
ming om ons heen willen. Niet als je wilt dat het onmisken-
bare kenmerk van Gods gunst op je rust. Niet als je wilt dat de 
duivel en zijn trawanten naar de hel lopen, waar ze thuis-
horen.

Maar dat alles gaat niet gebeuren, hoe graag je het ook zou 
willen, zolang gebed een bijzaak blijft, een formaliteit, een 
gedachteloos mengelmoesje van verplichting en manipulatie. 
Iets wat je doet, maar meestal niet doet, en waar je maar zel-
den betekenis aan hecht en energie aan besteedt, laat staan 
iets wat je bewust en heel nadenkend doet. Als gevolg daar-
van verkwisten we heel wat jaren en doen we een heleboel 
andere dingen. Dingen waar we doodop van worden maar die 
als het erop aankomt niet werken. Na al die verwoede pogin-
gen mis je uiteindelijk je doel, mis je wat God bedoeld had, 
mis je juist waar het allemaal om draait. Dus vanaf nu gaan 
we bidden met een hele specifieke en doelgerichte strategie.
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Het is van levensbelang om te bidden met precisie. Wan-
neer je bidt over die dingen in je leven waarvan je een sterk 
vermoeden hebt dat de vijand zich daarop aan het richten is, 
dan houd je je gebeden doelgericht. Dan zijn je gebeden niet 
alleen gericht op bepaalde situaties maar zijn ze in overeen-
stemming met de bijbelse waarheid dat je midden in je 
omstandigheden de overwinning kunt behouden. Op die 
manier blijft je bidden ingebed in de realiteit, en sla je geen 
doelloze zijpaadjes in waardoor je geestelijk gezien afdwaalt 
en nooit aan het echte leven toekomt. Op die manier blijf je 
met alles wat in je is betrokken en alert, en weet je dat God 
het goede doet, in het vertrouwen dat Hij dat inderdaad 
geeft. Dan kun je Gods leiding onderscheiden over wat je 
moet doen en onderneem je actie om het inderdaad ook uit 
te voeren.

Als je alleen maar in het wilde weg woorden en emoties 
bidt zonder goed na te denken over de specifieke manieren 
waarop de vijand jou wil raken en over Gods beloften die op 
jou van toepassing zijn, dan is dat voornamelijk tijdsverspil-
ling. Je maakt het alleen maar verwarrender en merkt geen 
verbetering van je probleem of vooruitgang in het proces. Je 
vecht om je hoofd boven water te houden, maar weet meestal 
vrij zeker dat je die strijd aan het verliezen bent.

Nou, daarin heb je wel een beetje gelijk. Je bent inderdaad 
verwikkeld in een strijd. Een strijd die al een lange geschiede-
nis kent en die terugvoert tot voordat de wereld begon. Maar 
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het is een strijd waarvan de overwinnaar al bekend is. Een 
strijd, inderdaad. Maar een strijd die je aan het verliezen bent?

Beslist onmogelijk.
En gebed is ons wapen in die strijd, het is niet eens een 

geheim wapen. Ik durf zelfs te zeggen dat het ons krachtigste 
wapen is.

Ik wil hier meteen wel toegeven dat er beslist een ondui-
delijk, onzichtbaar mysterie achter het gebed zit. Daarom is 
het vaak onze eerste reactie om het af te wimpelen, te baga-
telliseren, om het strategische belang van gebed niet in te 
zien. Gebed vinden we in theorie een heel goed idee, als het 
inderdaad maar effect zou hebben of iets veranderde. Maar 
hier draait het om: wat wij wel of niet over gebed begrijpen is 
niet belangrijk, het gaat erom dat God dit bepaalde middel 
doelbewust uitgekozen heeft om iets in mensenlevens te 
bewerken. Gebed is het middel dat God wil gebruiken om ons 
met Hem te laten meewerken aan het uitvoeren van zijn wil, 
om ons tot zijn medewerkers te maken. Hij heeft gebed de 
belangrijkste manier gemaakt waarop wij persoonlijk con-
tact met Hem en met zijn eeuwige werkelijkheid kunnen krij-
gen, altijd, dag en nacht.

Dus als wij het belang van gebed beginnen in te zien, en 
leren om gebruik te maken van dit enorm krachtige instru-
ment dat Hij ons in handen gegeven heeft, dan geeft God ons 
een plek in zijn geweldige werk dat de eeuwen omvat; ja, ons, 
hoe onbeduidend ons leventje ook mag zijn. Door het gebed 
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