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A. MOTIVATIE. WAAROM DE BIJBEL IN JE GEBEDEN 
GEBRUIKEN?  
 
1. De ervaringen van de mensen in de Bijbel hebben 
overeenkomsten met jouw ervaringen. 
 
Lees Handelingen 4:18-31.  
Ontdek en bespreek. Wat hadden de Bijbelverzen, die zij in hun 
gebed aanhaalden, te maken met hun situatie?  
Aantekeningen. De apostelen hadden kort tevoren ervaren dat 
de Joodse overheden geprobeerd hadden om Jezus Christus in zijn 
Godgegeven missie te stoppen (Lucas 22:47-71). Zij hadden 
ervaren hoe de Romeinse overheden tegen Jezus Christus, Gods 
Gezalfde, gewoed hebben en hem gekruisigd hadden (Lucas 23:1-
56). Zij hadden gezien hoe de Joodse koning, Herodus, en de 
Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, vrienden geworden waren 
in hun gezamenlijke oppositie tegen Jezus Christus (Lucas 23:12).  
De apostelen hadden een kreupele man genezen in de naam van 
Jezus Christus en daardoor kwamen vele Joden tot geloof in Jezus 
Christus (Handelingen 3:1-26). Maar de Joodse overheden hadden 
de apostelen gearresteerd, in de gevangenis geworpen en tijdens 
een schijnproces verboden om enig iets te verkondigen of te leren 
over Jezus Christus (Handelingen 4:1-22). Het doel van de Joodse 
overheden was om de christenen met vrees te dwingen om te 
zwijgen over Jezus Christus. Maar integendeel, deze bedreiging 
riep de christenen op om nog meer te bidden en met nog grotere 
vrijmoedigheid over Jezus Christus te spreken! Zo kwam het dat 
de christenen deze woorden uit Psalm 2:1-2 tot God baden en 
hem vroegen hen nog veel grotere vrijmoedigheid te geven om 
het evangelie te verkondigen!  
 
2. Kennis over Gods wil in de Bijbel geeft vertrouwen 
waarvoor te bidden.  
 
Lees 1 Johannes 5:14.  
Volg het voorbeeld van de eerste christenen na en gebruik de 
woorden in de Bijbel in je gebeden tot God.  
Het gebruik van de woorden van de Bijbel in je gebeden hebben 
twee voordelen. 
 
a. Je zult weten waarvoor je mag bidden.  
Vooral als je nog een jonge christen bent, weet je niet altijd goed 
waarvoor je moet bidden. Nu kun je jouw Bijbel opendoen en 
tallen Bijbelgedeelten vinden die je kunt gebruiken in je gebeden 
tot God. Je behoort dan te bidden over dezelfde dingen waar de 
Bijbel over spreekt.  
 
b. Je zult met vertrouwen en vrijmoedigheid bidden in 
overeenstemming met Gods wil.  
Wanneer je de leerstellige gedeelten en de beloften in de Bijbel in 
je gebeden gebruikt, zul je meer geregeld over zaken bidden die 
God behagen. God heeft zijn wil in de Bijbel geopenbaard. 
Wanneer je Bijbelgedeelten gebruikt in je gebeden tot God, zul je 
gemakkelijker in overeenstemming met zijn wil en niet met je 
eigen wil bidden. Dit zal je groot vrijmoedigheid en vertrouwen 
geven dat God je gebeden hoort!  
 
B. METHODE. HOE OM DE BIJBEL IN JE GEBEDEN TE 
GEBRUIKEN. 
 
Er zijn vier praktische manieren om de Bijbel in je gebeden te 
gebruiken.  
 
1. Gebruik de Bijbel in je gebed tijdens stille tijd.  
 
Lees een gedeelte uit de Bijbel. Kies een favoriete waarheid en 
overdenk deze waarheid. Gebruik dan je gedachten over deze 
waarheid om tot God te bidden. Reageer in je gebed op wat God 
tegen je gezegd heeft tijdens je stille tijd. Gebruik de woorden in 
de Bijbel in je gebed. Bid je favoriete waarheid voor jezelf, voor 
een familielid, voor iemand dichtbij en voor iemand ver weg. Als je 

met een vriend samen bidt, bid dan ook je favoriete waarheid voor 
je vriend.  
 
2. Gebruik de Bijbel in je gebed na afloop van je Bijbel 
studie. 
 
Bestudeer een gedeelte uit de Bijbel. Reageer dan in je gebed op 
wat God tegen je gezegd heeft tijdens je Bijbel studie. Gebruik de 
woorden in de Bijbel in je gebed. Bid vooral over hoe God wil dat 
je deze waarheden in je leven toepast.  
 
3. Gebruik de Bijbel in je persoonlijke gebeden. 
 
Lees een gedeelte uit de Bijbel. Begrijp eerst de waarheden in dat 
gedeelte. Bid dan deze waarheden, vers voor vers, terug tot God. 
Reageer in je gebed op wat God tegen je gezegd heeft tijdens het 
lezen. Gebruik vooral de gedachten, gevoelens en verzoeken van 
de schrijver van dat Bijbelboek om je eigen gedachten, gevoelens 
en verzoeken uit te drukken aan God.  
 
4. Gebruik de Bijbel in de gebedstijd samen met andere 
christenen. 
 
Lees een gedeelte uit de Bijbel met elkaar. Begrijp eerst de 
waarheden in dat gedeelte. Verdeel de groep dan in groepjes van 
twee tot vier personen elk. Neem dan beurten in elk groepje en 
bid de waarheden, vers voor vers, terug tot God. Reageer in jullie 
gebeden op wat God tegen jullie gezegd heeft tijdens het lezen. 
Bij voorbeeld, de eerste persoon bidt kort (in een tot drie zinnen) 
over de waarheid in vers 1. De tweede persoon bidt kort over de 
waarheid in vers 2. Enzovoorts. Dit is een hele goede methode om 
met elkaar samen te bidden omdat de nieuwe christenen meteen 
weten waarvoor zij kunnen bidden en allen krijgen een paar 
beurten om kort te bidden.  
 
C. VOORBEELDEN. HOE OM DE BIJBEL IN JE GEBEDEN TE 
GEBRUIKEN.  
 
De Psalmen bevatten veel gebeden. De gebeden kunnen voor het 
gemak in drie groepen verdeeld worden. Ten eerste zijn er 
gebeden tot God voor je eigen noden en behoeften. Ten tweede 
zijn er gebeden tot God om je relatie met God te herstellen of te 
verdiepen. Ten derde zijn er gebeden voor de noden en behoeften 
van andere mensen.  
 
1. Gebeden tot God voor je eigen noden en behoeften.  
 
De schrijvers in de Bijbel waren gewone mensen als jij en ik. Soms 
voelden ze alsof ze erg ver weg van God waren en soms voelden 
ze alsof zij heel dicht bij God waren. Soms waren ze heel erg 
bedroefd over hun zonden en soms waren ze heel erg blij met wat 
God voor hen gedaan had. Soms leden ze onder de verdrukking en 
vervolging van slechte mensen en soms waren ze erg boos op hun 
vijanden. Soms baden ze dat God hen zou leiden en soms baden 
ze dat God hen zou veranderen. Laten we een paar van deze 
gebeden, die jij zou kunnen gebruiken in jouw gebeden, met 
elkaar bestuderen.  
Wanneer jij deze gebeden in de Bijbel bidt, gebruik dan de 
gedachten en gevoelens van de auteurs om uitdrukking te geven 
aan je eigen gedachten en gevoelens. Gebruik de verzoeken van 
de schrijvers om je eigen verzoeken tot God te richten.  
 
[Instructie voor de leraar. Vat de volgende 6 gebeden samen 
door alleen de titels en tekstverwijzing op het bord te schrijven. 
Verduidelijk in het kort elk gebed. Verdeel de hele groep in 
groepjes van twee tot vier personen. Maak gebruik van Psalm 
15:1-5 en bid het gebed aangaande verandering. Neem beurten 
in elk groepje en bid heel kort de waarheden, vers voor vers, als 
een reactie op wat God gezegd heeft. ] 
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a. Een gebed aangaande verlatenheid. 
Vraag. Op welke manieren kunnen christenen zich door God 
verlaten voelen? 
Lees Psalm 13:1-3 and Psalm 77:8-10.  
Leer. Wanneer jij je door God verlaten voelt, bid dan een gebed 
aangaande verlatenheid. Gebruik dit gebed in de Bijbel om uiting 
te geven aan je angst, gevoelens van verlatenheid en verwerping. 
Op de juiste tijd zal God weer dichtbij je komen. 
 
b. Een gebed aangaande verdrukking. 
Vraag. Op welke manieren kunnen christenen het lijden ervaren? 
Lees Psalm 31:3-5,11-22.  
Leer. Wanneer je geconfronteerd wordt door vijanden die je 
verdrukken of door hele moeilijke omstandigheden, bid dan een 
gebed aangaande verdrukking. Gebruik dit gebed in de Bijbel om 
uiting te geven aan je gedachten van vrees en gevoelens van pijn. 
Vergeet niet dat ook jouw omstandigheden in de handen van God 
zijn. Ook jij zult later met de schrijver kunnen zeggen, “Hoe groot 
is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie u vrezen, … voor wie 
bij U schuilen. Gij verbergt hen in het verborgene van uw 
aanschijn voor de samenscholing der mensen.” (verzen 20-21). 
 
c. Een gebed aangaande zelfonderzoek.  
Vraag. Waarom is het belangrijk af en toe een gebed van 
zelfonderzoek te bidden?  
Lees Psalm 139:1-7,23-24.  
Leer. Wanneer je weet of voelt dat je leven niet recht voor Gods 
ogen is, bid dan een gebed aangaande zelfonderzoek. Gebruik dit 
gebed in de Bijbel om je verborgen motieven te onderzoeken en je 
diepste gevoelens te toetsen. Vraag God om je angsten, wonden 
en aanstotelijke gedrag bloot te leggen. God weet heel goed wat 
er verborgen is in je hart, maar hij wil dat je hem vraagt om deze 
dingen met diep overtuiging van schuld voor hem in het licht te 
stellen. Jezus zegt, “Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 
zal u vrij maken” (Johannes 8:32). Zelfs de waarheid aangaande 
de donkerste zijde van je geaardheid en leven kan je vrij maken!  
 
d. Een gebed aangaande overgave. 
Vraag. Welke levensterreinen behoren christenen telkens weer 
over te geven? 
Lees Psalm 25:4-5,7-10.  
Leer. Wanneer je moe geworden bent je eigen ingeslagen weg te 
gaan, bid dan een gebed aangaande overgave. Gebruik dit gebed 
in de Bijbel om uitdrukking te geven aan je verlangen om je eigen 
rebelse weg te verlaten ten einde Gods weg voor je leven te 
wandelen. Geef je over aan God en zijn volmaakte weg voor je 
leven. Dan zal je ook ervaren wat de schrijver in vers 12 en 14 
zegt, “De Here onderwijst hem aangaande de weg die hij moet 
kiezen” en “Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem 
vrezen.” En je zult ook met overtuiging vers 15 kunnen bidden, 
“Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want hij voert mijn voeten 
uit het net.” Wanneer jij je overgeeft aan God en zijn weg voor je 
leven, zal jij ook zijn liefde en trouw ervaren! 
 
e. Een gebed aangaande verandering. 
Vraag. Voor welke veranderingen mogen christenen bidden?  
Lees Psalm 15:1-5.  
Leer. Wanneer je ernaar verlangt om te veranderen en 
onberispelijk te worden, bid dan een gebed aangaande 
verandering. Gebruik dit gebed in de Bijbel om uitdrukking te 
geven aan je verlangen om onberispelijk in Gods 
tegenwoordigheid te wandelen. Evenals de schrijver, zeg dat je 
gelooft in het spreken van de waarheid; in het doen wat recht is; 
en in het haten van corruptie. Misschien zijn er ook nog andere 
levensterreinen waarin je graag zou wou veranderen. Bid dan deze 
dingen tot God. Vraag dat God je verandert en hij zal je 
veranderen! De engel, die in de tegenwoordigheid van God staat, 
zegt, “Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen”. Het 
betekent dat er niets voor God onmogelijk is! (Lucas 1:37). 
 
f. Een gebed aangaande leiding. 
Vraag. Op welke levensterreinen hebben christenen Gods leiding 
nodig?  
Lees Psalm 143:8-10.  
Leer. Wanneer je leiding nodig hebt voor de richting van je leven 
of wat te doen in moeilijke tijden, bid dan een gebed aangaande 

leiding. Gebruik dit gebed in de Bijbel om uitdrukking te geven aan 
je verlangen te weten wat God wil dat je doet. Dan zal je ook 
ervaren wat God in Psalm 32:8 zegt, “Ik leer en onderwijs u 
aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mij oog is op u”.  
 
2. Gebeden tot God om je relatie met God te herstellen of 
te verdiepen.  
 
De schrijvers in de Bijbel waren ook mensen die groeiden in hun 
persoonlijke relatie tot God en die af en toe veel strijd ervoeren in 
hun relatie tot God. Soms voelden zij zich schuldig of beschaamd 
als gevolg van zonden in hun leven. Dan beleden zij hun zonden 
voor God. Soms ervoeren zij niet de realiteit van God of de 
tegenwoordigheid of nabijheid van God. Dan zochten zij vurig 
Gods aangezicht. Op andere tijden wilden zij God danken voor wat 
hij gedaan heeft, hem prijzen voor wie hij is of zich aan hem 
toewijden. Denk na over hoe jij deze gebeden in de Bijbel kunt 
gebruiken wanneer jij je relatie met God verdiept.  
 
[Instructie voor de leraar. Vat de volgende 5 gebeden samen 
door alleen de titels en tekstverwijzing op het bord te schrijven. 
Verduidelijk in het kort elk gebed. Verdeel de hele groep in 
groepjes van twee tot vier personen. Maak gebruik van Psalm 
103:1-14 en bid het gebed aangaande lofprijzing. Neem beurten 
in elk groepje en bid heel kort de waarheden, vers voor vers, als 
een reactie op wat God gezegd heeft.]  
 
a. Een gebed aangaande zondebelijdenis. 
Vraag. Waarom is het belijden van zonden zo belangrijk voor 
christenen? 
Lees Psalm 51:1-6,9-14.  
Leer. Wanneer je weet dat je gezondigd hebt tegen God of tegen 
iemand anders of tegen jezelf en ook wanneer je zonden je 
overweldigen, bid dan een gebed aangaande zondebelijdenis. 
Gebruik dit gebed in de Bijbel om uiting te geven aan je schuld en 
schande, om God om vergeving, reiniging en vernieuwing te 
vragen. Niets kan je zo schuldig en beschaamd laten voelen als 
zonden. Niets kan je zo hopeloos door God verlaten laten voelen 
als zonden. Niets kan je meer vernietigen dan zonden. Daarom, 
stel niet langer uit, en bid dit gebed van zondebelijdenis. Dan zal 
je ook de waarheid van vers 19 ervaren, “Een verbroken en 
verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.”  
 
b. Een gebed om je te oefenen in een besef van Gods 
tegenwoordigheid. 
Vraag. Hoe kunnen christenen meer bewust worden van Gods 
tegenwoordigheid en nabijheid in hun leven? 
Lees Psalm 16:1-11.  
Leer. Wanneer je niet meer de realiteit of tegenwoordigheid of 
nabijheid van God ervaart, bid dan een gebed om je te oefenen in 
een besef van Gods tegenwoordigheid. Gebruik dit gebed in de 
Bijbel:  
i) om na te denken over het feit dat je buiten God geen goed 
hebt;  
ii) om je te oefenen om de Here bewust voor ogen te stellen in 
alles wat je doet, en  
iii) om bewust in de tegenwoordigheid van God binnen te gaan.  
Omdat wij mensen van nature zo aards en ongeestelijk zijn, 
behoren we ons telkens weer te oefenen in het besef van Gods 
realiteit, tegenwoordigheid en nabijheid. Leer Psalm 16:2 en 8 uit 
je hoofd en bid deze verzen elke keer wanneer je weer voelt dat je 
het contact met God kwijt bent. Dan zal je ook de waarheid van 
vers 11 ervaren, “Gij maakt mij het pad des levens bekend; 
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht.”  
 
c. Een gebed aangaande lofprijzing. 
Vraag. Wat zijn dingen waarvoor christenen God behoren te 
prijzen? 
Lees Psalm 103:1-14.  
Leer. Wanneer je denkt aan alle goede dingen, die God aan je 
gedaan heeft, en denkt aan alle eigenschappen van God, bid dan 
een gebed aangaande lofprijzing. Gebruik dit gebed in de Bijbel 
om Gods karaktereigenschappen en wonderlijke daden te prijzen. 
Je kunt ook je bewondering voor God uitdrukken door muziek en 
zang.  
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Verkondig aan andere mensen wie God is en verheerlijk zijn 
weldaden, die hij bewijst aan allen die hem vrezen. Hoe meer jij je 
Bijbel leest, hoe beter zal je God kennen! Hoe beter je God leert 
kennen, hoe meer zal je hem prijzen!  
 
d. Een gebed aangaande dankzegging. 
Vraag. Waarvoor behoren christenen God te danken? 
Lees Psalm 107:4-9.  
Leer. Wanneer je graag wilt danken voor al zijn genade en 
barmhartigheid aan je, bid dan een gebed aangaande 
dankzegging. Gebruik dit gebed in de Bijbel om je te helpen God 
te danken. Voeg alles waarvoor je God speciaal wilt danken toe 
aan dit gebed. 
  
e. Een gebed aangaande toewijding. 
Vraag. Welke dingen zouden christenen aan God kunnen 
toewijden? 
Lees Psalm 101:1-4.  
Leer. Wanneer je verlangt jezelf toe te wijden aan God, bid dan 
een gebed aangaande toewijding. Gebruik dit gebed in de Bijbel 
om uitdrukking te geven aan je toewijding aan een onberispelijk 
leven voor God. Ook jij mag bidden, “Ik stel geen schandelijke 
dingen voor ogen” en “De boze wil ik niet kennen”. 
  
3. Gebeden voor de noden en behoeften van andere 
mensen.  
 
De schrijvers in de Bijbel spraken soms een zegen uit over 
mensen, maar soms riepen ze ook een vloek uit over hun 
vijanden. Ook het Nieuwe Testament bevat prachtige gebeden, die 
je kunt gebruiken om voor andere mensen voorbede te doen. 
Laten we een aantal voorbeden bestuderen.  
 
[Instructie voor de leraar. Vat de volgende 3 gebeden samen 
door alleen de titels en tekstverwijzing op het bord te schrijven. 
Verduidelijk in het kort elk gebed. Verdeel de hele groep in 
groepjes van twee tot vier personen. Maak gebruik van Psalm 
10:1-18 en bid het gebed waarin een oordeel naar beneden 
geroepen wordt. (“Verbreek de arm” betekent “verbreek hun 
macht en geweld”.) Neem beurten in elk groepje en bid heel 
kort de waarheden, vers voor vers, als een reactie op wat God 
gezegd heeft.]  
 
a. Een gebed waarin een zegen uitgesproken wordt. 
Vraag. Wat voor zegeningen mogen christenen over anderen 
uitspreken of voor hen bidden?  
Lees Psalm 20:1-6.  
Leer. Wanneer je iemand wilt zegenen, bid dan een gebed waarin 
een zegen uitgesproken wordt. Gebruik de gebeden in de Bijbel 
om anderen mee te zegenen. Al deze zegeningen zijn natuurlijk 
voor mensen die in God geloven en op hem hun vertrouwen 
stellen. In verse 8 staat dat sommige mensen op paarden en 
strijdwagens (heilige oorlogen) vertrouwen. “Maar wij roemen in 
de naam van de Here, onze God.” De implicatie is dat ook de 
ontvangers van deze zegen mensen zijn die geloven in de God van 
de Bijbel. Van hen wordt verwacht dat zij geloven dat God hun 
gebeden zal horen en hun plannen in vervulling zullen doen gaan.  
  
b. Een gebed waarin een vloek of oordeel naar beneden geroepen 
wordt. 
Vraag. Mogen christenen een vloek of oordeel over andere 
mensen naar beneden roepen?  
Lees Psalm 10:1-18; Psalm 55:10, Psalm 94:1-11 en Lucas 6:27-
28.  
Leer. Wanneer je het grote onrecht ziet dat aan de zwakken en 
verdrukten gedaan wordt, dan zou je bepaalde gebeden in de 
Bijbel kunnen gebruiken om je verontwaardiging uit te drukken 
over het onrecht van de goddeloze mensen, de immoraliteit van 
de perverse mensen en de verdrukking van de machthebbers.  
i) Wanneer je ziet hoe slechte mensen ruzie en geweld gebruiken 
om hun eigen doeleinden te bevorderen, dan zou je kunnen 
bidden, “Verwar hen, Here”.  
ii) Wanneer je hoort hoe leugenaars de massa media misbruiken 
om hun leugens te verspreiden, dan zou je kunnen bidden, 
“Verdeel hun spraak.”  

iii) Wanneer je leest hoe hoogmoedige en zelfzuchtige leiders in de 
wereld de arme en hulpeloze mensen op de aarde verdrukken, hoe 
de drugkartels hun gif verspreiden naar nietsvermoedende 
kinderen, hoe de seksindustrie hun verderf uitzaaien, hoe 
criminelen eerlijke zakenmannen neerschieten, hoe krijgsheren 
hun oorlogen van een land naar het volgende uitbreiden, dan 
moet je bidden en zou je bepaalde woorden uit deze gebeden in 
de Bijbel tegen deze slechte mensen kunnen gebruiken. 
Christenen geloven immers dat de God van de Bijbel de soevereine 
en morele Heerser is van de wereld. Recht en verkeerd hebben 
betekenis voor God en daarom moeten naast Gods genade ook 
Gods oordeel in deze wereld functioneren.  
Niettemin, Gods nieuwtestamentische volk hebben meer licht 
ontvangen dan Gods oudtestamentische volk. In het licht van Gods 
openbaring in het Nieuwe Testament, mogen christenen niet een 
vloek of oordeel tegen hun vijanden naar beneden roepen! Zij 
mogen ook geen vergelding uitoefenen! Christenen behoren te 
bidden voor de slechte mensen dat zij zich mogen bekeren van 
hun boosheid tot de levende God en Gods genade mogen 
ontvangen. Maar als deze mensen zich toch niet bekeren en 
doorgaan met hun kwaad, dan mogen christenen bidden dat God 
tussenbeide treedt en hen zal stoppen met zijn oordelen. 
Christenen mogen nooit vergeten dat het oordeel alleen 
toebehoort aan God (Romeinen 12:17-21). Christenen mogen 
nooit terroristen worden!  
 
c. Een gebed waarin voorbede gedaan wordt. 
Vraag. Wat mogen christenen specifiek bidden voor andere 
christenen? 
Lees Kolossenzen 1:9-12. 
Leer. Wanneer je voor andere christenen voorbede doet, dan zou 
je dit gebed in de Bijbel kunnen gebruiken om heel specifieke 
dingen voor hen te bidden. Bid dat God hen met de rechte kennis 
van zijn wil vervuld. Of bid dat zij de Here waardig mogen 
wandelen. Of bid dat zij de Here in alles zullen behagen. Of bid dat 
zij in alle goed werk vrucht mogen dragen. Of bid dat zij geestelijk 
mogen groeien en God steeds beter mogen leren kennen. Of bid 
dat God hen met zijn kracht zal versterken. Of bid dat zij 
volhardend en geduldig zullen zijn. Of bid dat zij met blijdschap 
God onder alle omstandigheden zullen danken.  
 
Samenvatting. Gebruik de gebeden in de Bijbel voor je eigen 
gebeden tot God. Gebruik de gebeden in het boek van de Psalmen 
en de Profeten, de gebeden van Jezus Christus en de gebeden van 
de apostelen van Christus om uitdrukking te geven aan je eigen 
gedachten en gevoelens. En gebruik de verzoeken van deze 
schrijvers in de Bijbel voor je eigen verzoeken aan God.  
 
D. VOORBEELDEN. HOE OM DE ONDERRICHT IN DE BIJBEL 
IN JE GEBEDEN TE GEBRUIKEN. 
 
Behalve de gebeden in de Bijbel kan je ook alle onderricht, 
beloften en wijsheid in de Bijbel gebruiken als je eigen gebeden.  
Natuurlijk behoor je de Bijbel uit te leggen volgens Gods bedoeling 
en met gebruikmaking van de regels voor Bijbel uitleg, niet alleen 
voordat je onderricht geeft, maar ook voordat je de Bijbel gebruikt 
voor je gebeden.  
 
1. Gebruik het onderricht aangaande Gods karakter en 
daden in je gebeden. 
 
a. Een gebed aangaande Gods zorg.  
Lees Psalm 23:1-1-6.  
Leer. Deze  Psalm spreekt over hoe God als een herder voor zijn 
schapen zorgt. Gebruik deze Psalm om tot God te bidden. Vraag 
God om voor je te zorgen, zodat je in geen enkel noodzakelijk ding 
te kort zal schieten. Vraag God om voor je voedsel en rust te 
zorgen. Vraag hem om je op de rechte paden te leiden. Vraag hem 
om je te helpen wanneer je grote moeilijkheden doormaakt. Vraag 
hem om je van alle blaam te zuiveren tegenover je vijanden. 
Bovenal, wijd je toe om elke dag te leven in Gods 
tegenwoordigheid.  
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b. Een gebed aangaande Gods verlossing.  
Lees Psalm 34:1-23.  
Leer. deze Psalm spreekt over Gods verlossing. Gebruik deze 
Psalm om tot God te bidden. Vraag God om je te verlossen van al 
je angsten, schande en moeilijkheden. Vraag hem om dichtbij je te 
blijven wanneer je gebroken van hart bent en je te verlossen 
wanneer je verslagen van geest bent (19).  
 
2. Gebruik het onderricht aangaande het christen leven in 
je gebeden. 
 
a. Een gebed aangaande onderlinge relaties. 
Lees Romeinen 12:9-21.  
Leer. Dit onderricht spreekt over hoe christenen behoren te 
relateren tot elkaar. Gebruik dit onderricht in je gebeden.  
 
b. Een gebed aangaande zorg voor gemeenteleden.  
Lees 1 Tessalonicenzen 2:1-12.  
Leer. Dit onderricht spreekt over hoe de leiders van de gemeente 
behoren te zorgen voor de leden van de gemeente. Gebruik dit 
onderricht in je gebeden. Vraag God dat jij ook de moed mag 
hebben om het evangelie te verkondigen ten spijt van sterke 
tegenstand en dat je geen eer bij mensen zal zoeken. Vraag God 
dat je vriendelijk mag zijn als een moeder en bemoedigend mag 
zijn als een vader wanneer je omgaat met de gemeenteleden.  
 
c. Een gebed aangaande bemoediging van de gemeenteleden. 
Lees Titus 2:1-15.  
Leer. Dit onderricht spreekt over hoe de leiders van de gemeente 
de gemeenteleden behoren te bemoedigen. Gebruik dit onderricht 
in je gebeden. Vraag God dat jij alleen onderricht aan mensen zal 
geven dat volledig overeenkomt met de zuivere leer in de Bijbel. 
Vraag God dat de oudere christenen een goed voorbeeld zullen 
stellen voor de jongere christenen en hen zal leren om 
godvruchtige levens te hebben.  
 
Samenvatting. Gebruik het onderricht in de Bijbel in je gebeden. 
Tijdens een gebedsbijeenkomst, lees eerst een gedeelte uit de 
Bijbel. Verduidelijk moeilijke woorden en beantwoord de vragen 
van de groep. Dus begrijp eerst de Bijbelgedeelte voordat jullie 
het bidden. Verdeel dan de hele groep in kleine groepjes van twee 
tot vier personen elk. Laten de twee tot vier leden van elk groepje 
dit Bijbelgedeelte vers voor vers lezen en meteen bidden.  
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