
Vragenbeantwoording bij hoofdstuk 4 uit ‘Gebeden’ van ds. W. Visscher 

Enkele suggesties voor de beantwoording van de vragen bij hoofdstuk 4 van ‘Gebeden’ van ds. W. 

Visscher: 

1. Uit de mond der kinderen en zuigelingen heeft God sterkte gegrondvest. De Heere 

kan door kinderen geprezen worden. Ook werkt Hij in de lijn der geslachten. Het 

verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.  

De Heere heeft met alle gebeurtenissen in ons leven iets te zeggen, ook met 

ongewilde kinderloosheid. Wellicht gebruikt de Heere dat om ons juist in het gebed 

nader aan Hem te verbinden. De kinderloosheid bracht Hanna in het gebed, al was 

kinderloosheid in het O.T. net als nu vaak een beproeving van de Heere. Trouwens 

het laat ons ook zien dat de kinderzegen niet vanzelfsprekend is. Het is een 

waarschuwing dat we niet bewust/gewilde kinderloosheid propageren, zoals dat ook 

voorkomt. 

2. Kinderloosheid kunnen wij zelf niet wegnemen, dat is aan de Heere toebedeeld. 

Soms is een kleine medische ingreep nodig om de kinderloosheid weg te nemen. We 

mogen echter niet zo ver gaan, dat we het heft geheel in eigen hand nemen. Er zijn 

ook grenzen aan medische voorzieningen. Dat is wel een persoonlijke keus. Ik denk 

aan IVF. Daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Die middelen heeft God wel 

gegeven, maar hoe maken wij daar gebruik van?  

3. We mogen alle noden: tijdelijke en geestelijke noden voor de Heere neerleggen. De 

Heere hoort ieder gebed, maar Hij verhoort niet ieder gebed, of Hij verhoort het op 

Zijn tijd en wijze. En als Hij het onverhoord laat, dat heeft Hij vaak een hoger doel op 

het oog, want Hij weet wat het beste voor ons is, ook in dit opzicht.  

4. Ongehuwd zijn en kinderloosheid kan een aanwijzing zijn van de Heere. Dat zal de 

persoon zelf merken en het voor de Heere neerleggen. Vaak heeft de Heere in die 

weg soms een andere taak voor ons weggelegd. Zie ook Jesaja 54. Paulus kon door de 

gave der onthouding zich geheel wijden aan de Evangeliedienst onder de heidenen. 

Ook in die weg mocht hij ‘kinderen’ ontvangen. Hij spreekt ook van Timotheüs als zijn 

oprechte zoon in de Heere. Hij heeft door de prediking kinderen geteeld. 

5. Loutering, beproeving kan in het gezin tot een zegen worden. Maar dat zal ieder 

persoonlijk zo ervaren. Mij is de bedoeling van deze vraag niet helemaal duidelijk, als 

begrijp ik wel waar de vraagsteller naar toe wil. Dat noden, zorgen en problemen 

dichter bij de Heere brengen of nader aan Hem verbinden. Na het zure geeft God 

vaak ook het zoet. Psalm 119 noemt het zo: ’t Is goed voor mij verdrukt te zijn 

geweest, opdat ik dus Uw goddelijk recht zou leren.  

Cor, zomaar enkele gedachten, hopelijk kun je er wat mee! 

 

Met br. Gr. 

 

Sjaak  


