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8x (in de SV): God liet zich 'verbidden': 

1. Gen.25:21 *
2. 2Sam.21:14

NBG: God ontfermde Zich
3. 2Sam.24:25 *
4. 1Kron.5:20 *
5. 2Kron.33:13*
6. 2Kron.33:19

NBG: verhoring geschonken
7. Est.8:23
8. Jes.19:22 *

▪ Hebr. ATHAR

▪ Strong-code: 6279
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'verbidden' - volgens woordenboek:
door bidden tot andere gedachten brengen

het probleem...
▪ suggereert 'verbidden' niet, dat de mens het 

beter weet dan zijn Schepper? 
▪ zijn Gods gedachten dan niet volmaakt?

Bijbelse betekenis 'verbidden':
▪ God geeft wat gebeden wordt
▪ maar niet perse: dankzij de gebeden...



Genesis 25

20 Isaak was veertig jaar oud, 
toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, 
de Arameeer uit Paddan-aram, 
de zuster van de Arameeer Laban, 
tot vrouw nam.

= 3 jaar na het overlijden van Sara
Gen.17:17; 23:1
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Genesis 25

21 Nu bad Isaak JAHWEH voor zijn vrouw, 
want zij was onvruchtbaar...

SV: En Izak bad den HEERE zeer...
▪ lett. '(in)dringend verzoeken'
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Genesis 25

21 Nu bad Isaak JAHWEH voor zijn vrouw, 
want zij was onvruchtbaar...

zoals ook Sara (11:30) en Rachel (29:31)
• maar God verwekt leven uit de dood! 

(Rom.4:17)
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Genesis 25

21 Nu bad Isaak JAHWEH voor zijn vrouw, 
want zij was onvruchtbaar; 
en JAHWEH liet Zich door hem verbidden...

▪ hetzelfde woord als "nu bad" (eerder dit vers)
• het gebed is zó indringend 

dat het wordt vervuld 
▪ maar... de vervulling stond van te voren vast!
▪ Gen.21:12:

"... door Isaak zal men 
van uw nageslacht spreken"
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Genesis 25

21 Nu bad Isaak JAHWEH voor zijn vrouw, 
want zij was onvruchtbaar; 
en JAHWEH liet Zich door hem verbidden, 
en zijn vrouw Rebekka werd zwanger.

Isaak was 60 jaar oud; Gen.25:26
▪ de vervulling van de belofte 

liet 20 jaar op zich wachten >

1



10 20 30 40 50 60

20 jaar

7e decennium

vergl. 20 jaar 
Jakob in buitenland
Gen.31:38



2Samuël 24

25 En David bouwde daar 
een altaar voor JAHWEH 
en bracht brandoffers en vredeoffers. 
Toen liet JAHWEH Zich verbidden
voor het land, 
en de plaag werd van Israel weggenomen.
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1Kronieken 5

20 (...) want zij riepen in de strijd tot God 
en Hij liet Zich door hen verbidden, 
omdat zij op Hem vertrouwden.

de stam van Ruben en de helft van Manasse
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2Kronieken 33

12 Maar, toen hij (= koning Manasse)
in het nauw geraakt was, 
zocht hij de gunst van JAHWEH zijn God; 
hij verootmoedigde zich diep
voor het aangezicht van de God zijner vaderen
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2Kronieken 33

13 en bad tot Hem; 
toen liet Hij Zich door hem verbidden, 
hoorde zijn smeking, 
bracht hem naar Jeruzalem terug 
en herstelde hem in zijn koninkrijk. 
En Manasse erkende, dat JAHWEH God is.
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Jesaja 19

22 Zo zal JAHWEH Egypte geducht slaan 
en genezen, 
en zij zullen zich tot JAHWEH bekeren, 
en Hij zal Zich door hen laten verbidden
en hen genezen.

wordt reeds gezegd voordat Egypte 
tot JAHWEH gaat bidden!
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Jesaja 19

23 Te dien dage zal er een heerbaan wezen 
van Egypte naar Assur, 
en Assur zal in Egypte komen 
en Egypte in Assur, 
en Egypte zal met Assur JAHWEH dienen.

= een hoofdweg: 
▪ een verlenging van 'The Kings Highway'
▪ Num.20:17: "de koninklijke weg" > 
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Egypte



Jesaja 19

24 Te dien dage zal Israel een derde zijn
naast Egypte en Assur, 
een zegen in het midden der aarde,

= één van de drie
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Jesaja 19

25 omdat JAHWEH van de legermachten
het gezegend heeft met de woorden: 
Gezegend zij mijn volk Egypte
en het werk mijner handen, Assur, 
en mijn erfdeel Israel.
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conclusie:

▪ bij God is "geen verandering of zweem van 
ommekeer" (Jak.1:17);

▪ Zijn plannen zijn volmaakt
▪ Hij vervult op zijn tijd zijn belofte
▪ Hij vervult op zijn condities zijn belofte!


