
ANTWOORDEN OP GEBED 

a 

Samuel Chadwick verhaalt in zijn zeer inspirerende boek, “The Path of Prayer”, een 

gebeurtenis, toen Dr A.T. Pierson bij George Müller te gast was in zijn weeshuis. Hij zegt: 

“Op een avond, toen alle mensen van het huis naar bed waren gegaan, vroeg hij (George 

Müller) of Pierson samen met hem wilde bidden. Hij vertelde hem, dat er absoluut niets in 

huis was voor het ontbijt van de volgende morgen. Mijn vriend probeerde bedenkingen te 

opperen en hem eraan te herinneren, dat alle winkels dicht waren. Müller wist dat allemaal. 

Hij had gebeden, zoals hij altijd bad en hij vertelde nooit iemand zijn behoeften, behalve 

God. Zij baden – tenminste Müller bad – en Pierson probeerde het. Ze gingen naar bed en 

sliepen... en het ontbijt voor tweeduizend kinderen was er in overvloed op het gewoonlijke 

uur van het ontbijt. Noch Müller, noch Pierson hebben ooit geweten, hoe het antwoord 

kwam. Het verhaal werd de volgende ochtend aan Simon Short van Bristol verteld, onder de 

belofte van geheimhouding, totdat de weldoener stierf. De details ervan zijn aangrijpend, 

maar alles wat hier verteld behoeft te worden is, dat de Here hem midden in de nacht uit bed 

riep om het ontbijt naar het weeshuis van Müller te sturen en omdat hij niets wist van de 

nood, of van de twee mannen, die aan het bidden waren, stuurde hij levensmiddelen, waar ze 

een maand lang van zouden kunnen eten. Zo is de HERE, de God van Elia en meer nog, de 

God en Vader van onze Here Jezus Christus.” 

(Noot vertaler: Dr. Pierson schreef een biografie over George Müller en was na het overlijden 

van de heer Spurgeon een tijdlang prediker in de Metropolitan Tabernacle. Ook verving hij 

de heer Spurgeon soms tijdens diens afwezigheid wegens ziekte.) 

b 

Charles Inglis, de welbekende evangelist, verhaalt het volgende opmerkelijke 

voorval: “Toen ik eenendertig jaar geleden voor het eerst naar Amerika ging, stak ik de 

Atlantische Oceaan over met de kapitein van een stoomboot, die één van de meest 

toegewijde mannen was, die ik ooit leerde kennen. Toen we voor de kust van Newfoundland 

waren, zei hij tegen me: ’Meneer Inglis, de laatste keer dat ik hier, vijf weken geleden, 

voorbij kwam, gebeurde er één van de meest buitengewone dingen, waardoor mijn hele 

christelijke leven op de kop is gezet. Tot die tijd was ik één van die alledaagse christenen... 

We hadden een man van God aan boord, George Müller, van Bristol. Ik was tweeëntwintig 

uur lang onafgebroken op de brug geweest. Ik werd verrast door iemand, die me op de 

schouder tikte. Het was George Müller. 

‘Kapitein,’ zei hij, ‘ik ben gekomen om u te vertellen, dat ik zaterdagmiddag in 

Quebec moet zijn.’ Het was woensdag. 

‘Dat is onmogelijk’, zei ik. 

‘Goed, als uw schip me er niet kan brengen, dan zal God een ander 

vervoermiddel vinden om me daar te brengen. Ik ben nog nooit in zevenenvijftig jaar een 

afspraak niet nagekomen.’ 

‘Ik zou u heel graag willen helpen, maar hoe kan ik dat? Ik ben hulpeloos.’ 



‘Laten we naar beneden gaan naar de kaartenkamer en bidden’, zei hij. 

Ik keek naar deze man en dacht bij mezelf: ‘Uit welk krankzinnigengesticht zou de 

man gekomen zijn?’ 

‘Meneer Müller,’ zei ik, ‘weet u hoe dicht deze mist is?’ 

‘Nee,’ antwoordde hij, ‘mijn oog is niet op de dichtheid van de mist, maar op 

de levende God, die alle omstandigheden van mijn leven onder controle heeft.’ 

Hij ging op zijn knieën en bad één van de meest eenvoudige gebeden. Ik dacht bij 

mezelf: ‘Dat zou passen bij een klas met kinderen, waarvan de kinderen niet ouder zijn dan 

acht, negen jaar.’ De strekking van zijn gebed was ongeveer dit: ‘O Here, als het 

overeenkomstig Uw wil is, neemt u dan alstublieft deze mist met vijf minuten weg. U weet 

van de afspraak, die U voor zaterdag voor me hebt gemaakt in Quebec. Ik geloof dat het Uw 

wil is.’ 

Toen hij klaar was, stond ik op het punt om te bidden, maar hij legde zijn hand op 

mijn schouder en zei me niet te bidden. 

‘Ten eerste,’ zei hij, ‘u gelooft niet dat God het zal doen en ten tweede, ik geloof, dat 

Hij het al gedaan heeft. Het is helemaal niet meer nodig voor u om hiervoor te bidden.’ 

Ik keek hem aan en George Müller zei dit: ‘Kapitein, ik ken mijn Here al 

zevenenvijftig jaar en is er is nooit een enkele dag geweest, dat ik geen gehoor kreeg bij de 

Koning. Sta op, kapitein en doe de deur open en u zult merken, dat de mist weg is.’ Ik stond 

op en de mist was weg. Op zaterdagmiddag was George Müller in Quebec.” 


