Why doesn't God answer my prayers?

Waarom beantwoordt God mijn gebeden niet?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Va'etchanan ( | ואתחנןI pleaded)
 Torah: Deuteronomy 3:23-7:11
 Haftarah: Isaiah 40:1-26
 Gospel: Luke 3:2-15

DE TORAH-PORTIE VAN DEZE WEEK:
 Va'etchanan ( | ואתחנןik smeekte)
 Tora: Deuteronomium 3:23-7:11
 Haftarah: Jesaja 40:1-26
 Evangelie: Lukas 3:2-15

A special portion for Shabbat Nachamu is read this
Shabbat!
 Shabbat Nachamu ( | שבת נחמוSabbath of
comforting)
 Haftarah: Isaiah 40:1-26

Deze Shabbat wordt een speciale gedeelte voor Shabbat
Nachamu gelezen!
 Shabbat Nachamu ( | שבת נחמוSabbat van
vertroosting)
 Haftarah: Jesaja 40:1-26

Answer to Prayer

Antwoord op Gebed

We don't always get what we ask for. Moses wanted
to enter the promised land. More than anything, he
wanted to finish the journey, cross the Jordan and
stand on the soil of the holy land. God said, "No."
Moses pleaded with the LORD, "Let me, I pray, cross
over and see the fair land that is beyond the Jordan"
(Deuteronomy 3:25). Ordinarily Moses got what he
asked for. Whether he asked for miraculous provision,
amazing signs and wonders, direct answers from
heaven, or divine assistance and rescue, God heard
the prayers of Moses and answered them
immediately. But not even Moses got everything he
wanted. Despite his earnest entreaties, God refused to
allow Moses to enter Canaan. The LORD replied to his
prayers, saying, "Enough! Speak to Me no more of this
matter" (Deuteronomy 3:26).
The LORD is gracious and compassionate. He
delights to answer the prayers of His children. He
opens His hand and satisfies the desire of every living
thing. If an earthly father gives good gifts to his
children when they ask him, how much more so does
our heavenly Father delight to answer our prayers?
Yeshua teaches us, "Whatever you ask of the Father
in My name He may give to you" (John 15:16).
Nevertheless, the answer to prayer is sometimes "No."
If God gave me everything I asked for in prayer, it
would be the same as giving me the power of being
God. I might arbitrarily change the color of the sky,
reorganize the chemical composition of water, turn
time backward or wish the universe out of existence.
Obviously God has to reserve the right to say no to our
prayers. James the brother of the Master says, "You
ask and do not receive, because you ask with wrong
motives, so that you may spend it on your pleasures"
(James 4:3).
Even when we ask with the right motives, God still
might have to say no. When we pray, we need to trust
in God's wisdom and kindness, knowing that He has
our best interests in mind. Though we don't always get
an affirmative answer, we can be confident that our

We krijgen niet altijd waar we om vragen. Mozes wilde het
beloofde land binnengaan. Meer dan wat dan ook, wilde
hij de reis afmaken, de Jordaan oversteken en z’n voet op
de bodem van het heilige land zetten. God zei: "Nee."
Mozes smeekte de HEER: "Laat mij, smeek ik, oversteken
en het schone land zien dat achter de Jordaan ligt" (Deut.
3:25). Gewoonlijk kreeg Mozes waar hij om vroeg. Of hij
nu vroeg om wonderbaarlijke voorzieningen, geweldige
tekenen en wonderen, directe antwoorden uit de hemel, of
goddelijke hulp en redding, God hoorde de gebeden van
Mozes en beantwoordde ze onmiddellijk. Maar zelfs
Mozes heeft niet alles gekregen wat hij wilde. Ondanks
zijn vurige smekingen weigerde God Mozes toe te laten
Kanaän binnen te gaan. De HEER antwoordde op zijn
gebeden en zei: "Genoeg! Spreek met Mij niet meer over
deze zaak" (Deuteronomium 3:26).
De HEER is genadig en medelevend. De gebeden van
zijn kinderen beantwoorden, verheugt Hem. Hij opent zijn
hand en bevredigt de wens van elk levend wezen. Als een
aardse vader goede gaven aan zijn kinderen geeft
wanneer ze hem vragen, hoeveel te meer verheugt het
onze hemelse Vader dan om onze gebeden te beantwoorden? Yeshua leert ons: "Wat u ook vraagt van de Vader in
Mijn naam, kan Hij u geven" (Johannes 15:16). Niettemin
is het antwoord op het gebed soms "Nee".
Als God me alles gaf waar ik in gebed om vroeg, zou het
hetzelfde zijn als mij de macht geven om God te zijn. Ik
zou de kleur van de lucht naar willekeur kunnen veranderen, de chemische samenstelling van water wijzigen, de
tijd kunnen terugdraaien of het universum ophouden te
laten bestaan. Het is duidelijk dat God zich het recht moet
voorbehouden om nee te zeggen tegen onze gebeden.
Jakobus, de broer van de Meester, zegt: "U vraagt en
ontvangt niet, omdat u met verkeerde motieven vraagt, om
het aan uw genoegens te besteden" (Jakobus 4:3).
Zelfs als we met de juiste motieven vragen, zou God misschien nog nee moeten zeggen. Als we bidden, moeten
we op Gods wijsheid en vriendelijkheid vertrouwen,
wetende dat Hij ons belang in gedachten heeft. Hoewel
we niet altijd een bevestigend antwoord krijgen, kunnen
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prayers are heard.
Just as Moses longed to enter the land, so too Yeshua
awaits His return to Israel. He awaits the day of
redemption when He can return at last to His land, His
people and His disciples and thereby bring His great
redemptive work to its conclusion.

we erop vertrouwen dat onze gebeden worden gehoord.
Net zoals Mozes ernaar verlangde om het land binnen te
gaan, zo wacht Yeshua op zijn terugkeer naar Israël. Hij
wacht op de dag van verlossing wanneer Hij eindelijk naar
Zijn land, zijn volk en zijn discipelen kan terugkeren en
daarmee Zijn grote verlossende werk ten einde brengen.
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