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Gebed als reactie op 
Gods Woord  

 
Een discipelschapstraining om 

christenen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst, tot opbouw 

van het Lichaam van Christus 

(Efeziërs 4:11-16) 
38 

 

STILLE TIJD 

Thema: Gebed is een tweegesprek 

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi 

of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

    

Dag 1BS Psalm 34:1-23. 

God reageert op ons gebed. 

Dag 2 Genesis 28:10-22. 

God sprak tot Jakob m.b.t. het verbond en Jakob 

reageerde op God. 

Dag 3 Exodus 33:12-17. 

God sprak tot Mozes over leiding geven en 

Mozes reageerde op God. 

Dag 4 Psalm 40:2-4. 

David riep tot God m.b.t. verdrukkingen en God 

reageerde op hem. 

Dag 5 Jesaja 38:1-8. 

Hizkia sprak tot God m.b.t. zijn dodelijke ziekte 

en God reageerde op hem. 

Dag 6 Lucas 1:26-38. 

God sprak door zijn engel tot Maria m.b.t. Jezus 

en Maria reageerde op God. 

Dag 7 Johannes 12:23-33. 

Jezus sprak tot God de Vader m.b.t. zijn dood en 

God de Vader reageerde op hem. 

Dag 8 Handelingen 12:1-19.  

De gemeente sprak tot God m.b.t. hun gevangen 

leider en God trad onmiddellijk op. 

Dag 9 2 Korintiërs 12:7-10.  

Paulus bad tot God m.b.t. een doorn in zijn vlees 

en God reageerde op hem. 

Dag 10 Matteüs 21:28-32. 

De vader in deze gelijkenis sprak tot zijn zoons 

m.b.t. werk, maar slechts één reageerde op hem. 

Denk na over Jakobus 4:2-3.  

Niet bidden is niet ontvangen. 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

STUDIE 

Thema: Gebed is reageren op Gods Woord 

Lees studie 38 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE 

Thema: Gebed is een gesprek (tussen God en de mens) 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: Psalm 34:1-23. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie.  

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook? 

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

GEBED IS EEN GESPREK 

Matteüs 7:7 

Vraag en er zal je gegeven worden,  

zoek en je zult vinden,  

klop en er zal voor je worden opengedaan. 

 

Matteüs 7:7 (NBV) 
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38. Gebed is reageren op Gods 
Woord  

A. Wat is gebed? 

1. Gebed is een gesprek 

Wat is het verschil tussen de volgende twee gesprekken? 

 
Gesprek 1    is een eenrichtingsgesprek! God spreekt tot jou 

en zegt dat je niet mag liegen, maar in jouw gebed reageer 

je niet op wat God in de Bijbel tegen je zegt! 

Gesprek 2 is een tweerichtingsgesprek! In je gebed reageer 

je op wat God in de Bijbel tegen je zegt! 

        

Gebed is dus een tweerichtingsgesprek. ffff    Lees maar eens 

Genesis 18:17-33 en tel hoeveel keer God en Abraham 

elkaar afgewisseld hebben in het gevoerde gesprek. 

In dit ene gesprek tussen God en Abraham sprak God 

zeven keer en Abraham zes keer. Dit voorbeeld in de 

Bijbel laat zien dat gebed een gesprek kan zijn tussen God 

en de mens. God en de mens spreken om de beurt. God 

spreekt tot de mens en de mens spreekt tot God. En in dit 

geval had God het eerste en het laatste woord (vgl. 

Hebreeën 1:1-2)! 

 

In Genesis 18 nam God het initiatief om met Abraham te 

spreken. En Abraham antwoordde God (vgl. Genesis 

18:17,20-26). 

In Psalm 5:4 nam David het initiatief om met God te 

spreken. En David bleef uitkijken naar wat God ging 

zeggen of doen als antwoord op zijn gebed! David 

verwachtte gewoon dat God op een gegeven moment zou 

antwoorden! Hij wist immers dat God geen dode afgod 

was, maar de Levende God! 

 

 

    

SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting....        

Gebed is een tweerichtingsgesprek tussen God en jou, 

waarbij jullie dus afwisselend met elkaar spreken. 

En jullie kunnen beiden het initiatief nemen om als eerste 

te spreken.        

2. Gebed is je innerlijke reactie op God verwoorden 

f Lees Psalm 33:1-4 HSV , Psalm 51:1-6,9-14, Psalm 

119:33-37, Exodus 32:9-14 en Psalm 107:4-16 

Uit deze bijbelgedeelten kunnen we leren hoe we gehoor 

kunnen geven aan God als Hij tot ons spreekt of iets in 

ons leven doet. 

 

Wat zegt of doet God in elk bijbelgedeelte? En hoe 

verwoorden mensen hun innerlijke reactie daarop?  

Gesprek 2: 
 

GOD 

GODS WOORD: 
bv. “Je mag niet 
liegen.” 

MIJN GEBED: 
bv. “Heer, ik belijd dat 
ik gelogen heb. Vergeef 

me en help me de 
waarheid te spreken.” 

JIJ 

Gesprek 1: GOD 

GODS WOORD: 
bv. “Je mag niet 
liegen.” 

MIJN GEBED: 
bv. “Heer, genees 
mij alstublieft!” 

JIJ 

WOORD: 
Gods Woord waar-
schuwt Abraham GEBED: 

Abraham reageert door 
voorbede te doen. 

GOD Genesis 18:17-33 
 

Abraham 

GEBED: 
David bidt 
’s morgens 
En blijft uitzien. 

WOORD of ACTIE: 
God reageert later 
door zijn woord of 
handeling. 

    Psalm 5:4    GOD 

David 

 

WOORD/ACTIE:  
Gods Woord is recht 
(oprecht), al zijn werk 
betrouwbaar. 

GEBED/REACTIE:  
God prijzen met gebed, 
muziek en zang. 

GOD Psalm 33:1-4 (HSV) 

Mens 

 

WOORD/ACTIE:  
Door de profeet Natan 
veroordeelt God  
Davids zonde. 

GEBED/REACTIE:  
David belijdt zijn zonde 
aan God en vraagt om 
vergeving en reiniging. 

GOD Psalm 51:1-6,9-14 

Mens 
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting....    

Gebed is gehoor geven aan of reageren op God als Hij tot 

je spreekt of iets doet in jouw leven. 

Jouw reactie kan bestaan uit lofprijzingen, belijdenis van je 

zonden, je persoonlijke verzoeken, voorbeden voor 

anderen en dankzeggingen. 

3. Gebed kan zich richten op God Zelf, op anderen of 
op jezelf 

ffff    Lees de onderstaande bijbelgedeelten en ontdek op wie 

het gebed voornamelijk gericht is. 

Psalm 77:8Psalm 77:8Psalm 77:8Psalm 77:8----16 16 16 16     

    

    

Kolossenzen 1:9Kolossenzen 1:9Kolossenzen 1:9Kolossenzen 1:9----12121212    

    

Psalm 31:2Psalm 31:2Psalm 31:2Psalm 31:2----6 6 6 6     

Dit gebed is gericht op God. 

Op zijn karakter, woorden en 

daden. 

Dit gebed is gericht op anderen. 

Op hun noden en interesses. 

Dit gebed is gericht op de bidder 

zelf. Op eigen noden en interesses. 

 
 

B. Verschillende manieren om God in gebed te 
antwoorden wanneer hij spreekt 

1. Gebed als reactie op Gods Woord wanneer je stille 
tijd houdt 

Zie les 31: de ‘uitgekozen bijbelvers-methode’ van stille 

tijd houden. Nadat God tot je gesproken heeft door 

middel 

van je uitgekozen bijbelvers tijdens je stille tijd, kun je op 

God reageren door je uitgekozen bijbelvers tot God terug 

te bidden. Bid je uitgekozen bijbelvers voor jezelf en 

daarna voor een familielid. Bid dan je uitgekozen bijbel-

vers voor iemand dichtbij (in je gemeente, op je werk, in 

je buurt) en voor iemand anders ver weg (in een andere 

stad of ander land). 

2. Gebed als reactie op Gods Woord na bijbelstudie 

Nadat God tot je gesproken heeft door middel van een 

Bijbelstudie die je (met een groepje) gedaan hebt, kun je 

op God reageren door iets wat je geleerd hebt terug te 

bidden tot God. Bid vooral over hoe God wil dat je het 

geleerde toepast in je leven. 

3. Gebed als reactie op Gods Woord als je de Bijbel 
leest 

Nadat God tot je gesproken heeft door de Bijbel die je 

leest, kun je vers voor vers een hoofdstuk of gedeelte van 

een hoofdstuk terugbidden tot God. Je gebruikt wat daar 

staat als inhoud voor je gebed. Je gaat in op wat daar staat. 

God belooft ook te reageren op jouw gebed. En dikwijls 

laat God opnieuw gebeuren wat daar in de Bijbel staat. 

 

C. Belangrijke houdingen van je hart wanneer je 
bidt 

Lees de volgende bijbelgedeelten en ontdek welke 

houdingen van je hart erg belangrijk zijn wanneer je bidt. 

1. Nederigheid 

ffff    Lees Spreuken 3:5-6; 1 Johannes 5:14. 

Deze bijbelgedeelten leren ons dat we ons eigen denken 

(onze gedachten, motieven) moeten onderwerpen aan 

God en aan zijn wil en zijn manier van denken over de 

dingen in het leven. God keert zich tegen een trots mens 

die meent het zelf het beste te weten (1 Petrus 5:5). 

2. Vergevensgezinde houding 

ffff    Lees Marcus 11:25. 

Dit bijbelgedeelte leert ons dat we moeten vergeven wie 

ons onrecht aangedaan hebben. Als je de ander niet 

vergeeft, zal God jou ook niet vergeven (Matteüs 6:14-15; 

Psalm 66:18). 

3. Oprechtheid 

ffff    Lees Matteüs 6:5-8. 

Dit bijbelgedeelte leert ons dat we weerstand moeten 

bieden aan de verleiding om op andere mensen indruk te 

maken met onze mooie gebeden. Als je graag gezien en 

gehoord wilt worden, zal je geen beloning van God 

ontvangen. 

Als je met een nederig, vergevend en oprecht hart bidt dan 

beantwoordt God graag je gebeden.  

 

WOORD / ACTIE:  
God spreekt en wijst je 
de weg door zijn woor-
den: wetten, geboden, 
richtlijnen en beloften. 

GEBED / REACTIE:  
De psalmist vraagt God 
om wijsheid, richting in 
zijn leven en hulp om 
zijn ogen van lege / 
waardeloze dingen af te 
houden. 

GOD Psalm 119:33-37 

Mens 

 

WOORD/ACTIE:  
God laat de nood van 
het volk zien. 

GEBED/REACTIE:  
Mozes doet voorbede 
voor het volk. 

GOD Exodus 32:9-14 

Mens 

 

WOORD/ACTIE:  
God redt mensen uit 
hun benauwdheid. 
 

GEBED/REACTIE:  
Zij danken God voor 
zijn liefde, goedheid, 
redding en wonderen. 

GOD Psalm 107:4-16 

Mens 
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D. Beloften met betrekking tot gebed 

Lees de volgende bijbelgedeelten en ontdek wat God 

belooft als je bidt. 

1. God kent onze noden en behoeften 

ffff    Lees Matteüs 6:8-9. “Jullie Vader weet immers wat jullie 

nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.” En toch 

wil God dat we bidden en het Hem vragen, omdat gebed 

de aangename manier is waarop God als Vader met zijn 

kinderen omgaat en omdat gebed de kinderen doen 

beseffen dat zij volkomen afhankelijk van hun Vader zijn. 

2. God toont meegevoel en helpt 

ffff    Lees Hebreeën 4:15-16. “Laten we dus zonder schroom 

naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als 

we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” 

Jezus Christus is onze Hogepriester die met onze 

zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in 

elk opzicht (verzocht en) op de proef is gesteld, met dit 

verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde. Wij mogen dus 

met vrijmoedigheid en vertrouwen bij God komen met 

onze verzoeken. Hij zal helpen! 

3. God houdt zich aan zijn beloften 

ffff    Lees Jeremia 33:3. “Roep Mij aan, en Ik zal je 

antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen 

bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.” 

Het zijn niet zozeer de beloften die onbekend zijn, omdat 

God deze beloften al vaak gemaakt heeft. Wat onbekend 

is, is vooral wanneer en hoe God deze grote en wonder-

lijke beloften zal vervullen (Lees 1 Petrus 1:9-12)!    

4. Met gebed gaat de Heilige Geest aan het werk!  

ffff    Lees Lucas 11:9-13. “Als jullie dus, ook al zijn jullie 

slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te 

meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest 

geven aan wie Hem erom vragen.” Wanneer wij de 

voorwaarden (vragen, zoeken, kloppen) vervullen, dan 

belooft God de beloften te vervullen omdat de Heilige 

Geest (die in ons woont) de Bron van alle goede gaven is. 

In Handelingen 4 gaf Hij de leerlingen grote 

vrijmoedigheid Gods Woord te spreken. In Handelingen 

6 vond het Woord van God steeds meer gehoor zodat het 

aantal leerlingen sterk groeide. In Handelingen 10 gaf Hij 

Petrus een visioen waarin Hij aantoonde wat Hij ging 

doen: Hij ging Gods oudtestamentische volk voortzetten 

en uitbreiden naar de mensen in alle niet-Joodse (heiden-

se) volken! In Handelingen 12 werd Petrus op wonder-

baarlijke wijze uit de gevangenis bevrijd. In Handelingen 

13 gaf Hij aan de kerkleiders nieuw inzicht in zijn plan 

om de wereld te evangeliseren; en de kerkleiders zonden 

als reactie daarop hun beste medewerkers uit om deel te 

zijn van dit plan. 

 

E. Hindernissen met betrekking tot gebed 

Lees de volgende bijbelgedeelten en ontdek wat de 

oorzaken zijn die maken dat God niet naar je gebeden 

luistert. 

1. Niet bidden 

ffff    Lees Jakobus 4:2. “U krijgt niets omdat u niet bid.” Dit 

is waarschijnlijk de grootste hindernis waarom God niet 

optreed. 

2. Verkeerd bidden (Bidden met verkeerde motieven) 

ffff    Lees Jakobus 4:3. “Als u bidt ontvangt u niets, omdat u 

verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten 

bevredigen.” 

3. Zonden doen (wetteloosheid en 
onrechtvaardigheid) 

ffff    Lees Spreuken 28:9. “Als je geen gehoor geeft aan de wet 

(i.e. de Bijbel), is zelfs je gebed de Heer een gruwel.” “Het 

gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn 

uitwerking niet” (Jakobus 5:16). Dus hoe wij elke dag 

leven heeft een enorme invloed op onze gebeden: of God 

ernaar luistert of niet! 

4. Zonden niet belijden 

ffff    Lees Jesaja 59:1-2. “Door jullie zonden houdt Hij zich 

verborgen en wil Hij je niet meer horen” (zie Psalm 

66:18). Het beoefenen van een uiterlijke godsdienst, 

inclusief gebeden (Jesaja 1:3-15; 29:13) neemt geen enkele 

zonde weg! “Het offer van de goddelozen is de Heer een 

gruwel, het gebed van de oprechten is Hem welgevallig” 

(Spreuken 15:8). 

5. Twijfelen 

ffff    Lees Jakobus 1:6-8. “Wie twijfelt (of God wel 

betrouwbaar is en zijn belofte wel zal houden) is als een 

golf in de zee die door de wind heen en weer wordt 

bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles 

wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal 

krijgen.”  

6. Onbarmhartig zijn 

ffff    Lees Spreuken 21:13. “Wie zijn oren sluit voor het 

gejammer van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, 

en geen antwoord krijgen.” 

7. Onvergevensgezind zijn 

ffff    Lees Marcus 11:25.  

Als C2. Dit bijbelgedeelte leert ons dat we moeten 

vergeven wie ons onrecht aangedaan hebben. Als je de 

ander niet vergeeft, zal God jou ook niet vergeven 

(Matteüs 6:14-15; Psalm 66:18). 

 


