
Aanbeveling - Recensie boekje ‘Al wat u ontbreekt’. 

Uitgegeven door: Drukkerij AMV B.V., Lunteren. E-mail: info@drukkerij-amv.nl 

i.s.m. Gert van Merkerk, Veenendaal, E-mail: gert@merkwaerdig.nl 

Voor het eerst uitgegeven bij Zondervan Publishing House,  Grand Rapids,  Mich., U.S.A., 1945. 

In het Nederlands uitgegeven bij de Banier Utrecht, 2001, vertaald door Vera Tukker -Terlaak. 

 

 

Wilt u weten hoe het met uw gebedsleven is?  

Bent u bereid om in de spiegel te kijken van dit boekje? 

Verlangt u ernaar om meer te verlangen naar gebed? 

Zoekt u voorbeelden van mensen die een zeer gezegend gebedsleven hebben gehad, en die 

toch mensen waren ‘van gelijke bewegingen als wij’? 

 

Dan moet u dit boekje echt lezen! U hebt misschien al meer boekjes gelezen over het gebed, 

maar ik durf u te verzekeren dat dit boekje absoluut de moeite waard is om te lezen. Of hebt u 

het te druk om u te verdiepen in uw gebedsleven? Dan zou ik zeggen: Neem zo snel mogelijk 

twee vakantiedagen op om dit boekje te lezen. Het kan uw leven veranderen. Dit boekje, dat kan 

haast niet anders, zal u overtuigen van het feit dat we veel te weinig verwachten van het gebed en 

dat we veel te klein denken van God. 

 

Maar dat niet alleen. Het boekje is ook een dringende uitnodiging om meer de omgang met de 

Heere te zoeken. Het lokt ons met vele voorbeelden, soms bijna ongelofelijke voorbeelden, om 

alles er aan te doen het gebed de plaats te geven die het moet hebben. Dat klinkt alsof deze 

oproep tot gebed vooral een plicht is, maar als u eens wist hoeveel zegen, vrede en blijdschap de 

Heere wil geven in het zoeken van Hem en in Zijn tegenwoordigheid. 

Het gebed is zo’n groot voorrecht, dat het onbegrijpelijk is dat we hier zo weinig tijd voor 

reserveren in ons leven. In twaalf hoofdstukken wil de schrijver (die overigens onbekend is) ons 

als het ware bij de hand nemen en ons naar de bergtop voeren van het gebed, om vanaf die plaats 

een adembenemend uitzicht te krijgen op de heerlijkheid van de zegeningen van het gebed. 

 

Misschien dat sommige passages en termen uw wenkbrauwen doen fronsen. Dat geeft niet, dat 

houdt scherp, maar laat u er in ieder geval niet door hinderen om het helemaal te lezen!  

Het feit dat mij werd gevraagd om een aanbeveling te schrijven voor dit boekje, is een geschenk 

geweest. Daardoor werd ik aangenaam verplicht om het helemaal aandachtig door te lezen. De 

zes maal herhaalde belofte van de Heere Jezus over het ‘bidden in Zijn Naam’, hoop ik mijn hele 

leven nooit meer te vergeten.  

 

Als u tevreden bent over uw gebedsleven, dan zou ik het u alsnog (of juist dan…) aanraden, het 

is namelijk ook een ontdekkend boekje. Echter, als u belijden moet dat de Heere nog veel meer 

uw gebed en aanbidding waard is, neem dan alstublieft de tijd om dit onvergetelijke boekje te 

lezen.  

 

Als elke kerkganger inclusief voorganger die boekje zou lezen, dan kan het haast niet anders, of 

er zal een soort explosie van gebed komen en mogen wij geloven op grond van Gods beloften dat 

er grote dingen zullen gebeuren. Tot eer van God, tot uitbreiding van Zijn koninkrijk en de 

opbouw van de gemeente.  

 

M.C. Schreur 

Hervormd predikant Harskamp 

mailto:info@drukkerij-amv.nl

