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Wat is bidden?
Bidden is simpel gezegd praten met God.
Je gevoelens uiten en tijd doorbrengen met God. Het
is niet een éénrichtingsverkeer, maar God spreekt,
wij luisteren, wij praten en God luistert naar ons hart.
Bidden kan spannend zijn, krachtvol en vervullend.
Wij richten ons hier voornamelijk op voorbede, maar we willen
ook een overzicht van de andere gebedsoorten geven.
Soorten van gebed:
A.
B.
C.
D.

Danken
Vragen
Aanhoudend gebed
Voorbede

A. Danken
God bedanken voor alle dingen in je leven. We zijn verplicht om te danken in alle omstandigheden. Dankbaar voor Zijn bescherming, voorziening, zegening en vooral voor Zijn Zoon.

B. Vragen
We vragen aan God de dingen die we nodig hebben in ons leven. Geef ons dagelijks brood.
Geef ons de dingen die we nodig hebben om te overleven, een dak boven ons hoofd, werk
etc. Vragen zijn meestal op ons zelf gericht, onze persoonlijke benodigdheden voorleggen
aan de Hemelse Vader, in het vertrouwen dat Hij zal voorzien.

C. Aanhoudend gebed
Vurig consequent aanhoudend gebed totdat er een doorbraak plaats vindt, hetzij in jouw
persoonlijke leven of in dat van iemand anders(voorbede). Bijvoorbeeld geloven in een
geestelijke of lichamelijke genezing.
Voorbeeld uit de Bijbel: Lucas 18: 1-8 (HB).
Jezus vertelde Zijn discipelen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd
moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt: "In een stad was een rechter",
begon Hij, "een goddeloze man die zich van niemand iets aantrok. Een weduwe uit
die stad kwam telkens bij hem. Zij eiste dat hij uitspraak zou doen in een conflict
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tussen haar en iemand die haar had benadeeld. In het begin weigerde hij botweg.
Maar tenslotte begon ze op zijn zenuwen te werken. 'Voor God ben ik niet bang',
dacht hij bij zichzelf. 'En ik trek me van niemand iets aan. Maar ik heb schoon
genoeg van die vrouw! Ik zal zorgen dat ze haar recht krijgt. Straks doet ze mij nog
wat!' Als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen
aan Zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten?
Nee! Hij zal hen vlug antwoorden. Maar het is de vraag of Ik bij de mensen geloof zal
vinden als Ik terugkom."

D. Voorbede
Uit liefde op je knieën bidden voor anderen. Smeken voor de behoeften van iemand anders.
Op de bres staan, er zijn, gebeden van berouw bidden, etc., jezelf gelijkstellen met de
zonden van degene waarvoor je bidt.
Voorbeeld uit de Bijbel: Nehemia, een man van God, stelt zich gelijk met de zonden van
mensen, bidt gebeden van berouw. En hij vraagt God om vergeving en genadig te zijn en om
de bevolking van Israël nog een keer op te richten.
Nehemia 1: 3-10 (NIV).
Zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap
zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van
Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze
woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook
vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide: Ach, Here,
God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid
gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch
uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw
knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en
ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben;
ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen U misdreven;
wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan
uw knecht Mozes geboden hadt. Doch gedenk aan het woord, dat Gij aan uw knecht
Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken
verstrooien. Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden, al
waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en
hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen.
Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat Gij verlost hebt door uw grote kracht en
door uw sterke hand.
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Tips voor het hebben van
een actief gebedsleven
Om effectief in het gebed te zijn heb je een relatie
nodig met Degene tot wie je bidt.
Gebed is vooral een gelegenheid om te genieten van intimiteit
met God. Gebed heeft alles te maken met een relatie met
Vader God. God verlangt naar een relatie met jou.
God te kennen betekent dat we beseffen dat we een relatie
hebben, een verbond met Hem. Je bent Zijn kind. Hij is je
vader. Jij bent Zijn bruid. Hij is je Bruidegom.
Jezus waarschuwt ons dat we Zijn werken kunnen doen
zonder God echt te kennen.
Matteüs 7: 21-23 (HB)
Niet alle mensen die 'Here' tegen Mij zeggen, komen in
het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u
doet wat mijn hemelse Vader wil. Op de dag van het
grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: 'Here, wij
hebben in Uw naam gesproken. Here, wij hebben Uw
naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en
wonderen te doen'. Maar Ik zal hun antwoorden: 'U
hebt nooit bij Mij gehoord. Ga weg! U bent slecht en
hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.'
Hoe kan ik een intieme relatie met God opbouwen?
A.
B.
C.
D.
E.

Neem tijd met de Heer, elke dag
Bestudeer het Woord van God
Aanbidding
Berouw
Beoefen de Aanwezigheid van de Heer

A. Neem tijd met de Heer, elke dag
De manier om een ander beter te leren kennen, is, in welke aardse relatie dan ook, tijd te
nemen met die persoon. Intieme relaties groeien door te leren vertrouwen. Een open en
kwetsbare houding en de bereidheid om je hele hart te laten zien, stimuleren intimiteit. Intiem
zijn betekent dat je bereid bent om alles wat in je hart is, aan de ander te laten zien. Als
boezemvriend van God is het nodig dat je je hart voor Hem uitstort en de meest persoonlijke
details van je leven met Hem deelt - je verwachtingen, je dromen en je hart zelf.
Spreuken 17: 17 (HB)
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
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Dit Bijbelvers geldt niet alleen voor Gods hart naar ons, maar het hoort ook ons standpunt
naar Hem te zijn. Onze harten horen naar Hem te verlangen ongeacht de omstandigheden.
Als Zijn volk horen we van Hem te houden en eerst Zijn vriend te zijn. Vanuit die intimiteit
kunnen we effectief bidden.
Als ons gebedsleven alleen bestaat uit verzoeken en voorbede kan het leiden tot boosheid
en frustratie. Als onze gebeden niet zo snel beantwoord worden als we zouden willen,
kunnen we bitter worden naar God.
Aan de andere kant, als we God beter leren kennen, wordt een nog niet verhoord gebed een
gelegenheid om opnieuw te bidden. Door veel tijd met de Heer door te brengen leren we niet
alleen Zijn daden kennen, maar ook zijn manieren van handelen. God te kennen leidt tot rust
in de zekerheid dat God absoluut goed is, ondanks de omstandigheden om ons heen.
Habakuk 3: 17-18 (HB)
Al zou de vijgenboom niet uitbotten en de wijnstok geen druiven opleveren, al zou de
oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle
schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal
staan, tóch ózal ik mij verheugen in de Here en juichen over God Die mij redt!
Een intieme relatie met God hebben betekent dat we Hem nummer Één maken in ons leven,
boven alle anderen en boven al het andere.
Matteüs 10: 37 (HB)
Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is niet waard mijn discipel te
zijn. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van Mij, is niet waard mijn
discipel te zijn.
Vraag de Heer om je te laten zien of er afgoden zijn in je leven; dingen die op de eerste
plaats komen in plaats van Hem. Deze afgoden kunnen in de vorm van familie, vrienden,
bediening, werk of zelfs persoonlijke dromen zijn.

B. We leren Hem kennen door Zijn Woord in gebed te bestuderen.
Als je dagelijks Zijn Woord bestudeert, zul je spoedig Zijn wil en Zijn wegen en hart leren
kennen, waardoor je manieren krijgt om te bidden. Als je begrijpt hoe Hij in de levens van
mensen werkt, kun je bidden op een manier die overeenkomt met Zijn wil. Psalm 119 is een
prachtig gedeelte om over te mediteren, want het spreekt over de geweldige gevolgen van
het bestuderen van Zijn Woord.

C. Aanbidding
Wanneer we de Vader, Zoon en Heilige Geest aanbidden wordt intimiteit met Hem in ons
hart geboren. Bij aanbidding overladen we Hem met onze aandacht en gevoelens voor Hem.
Aanbidding reinigt je van het 'vuil' dat je opneemt simpelweg doordat je je leven elke dag
leeft in een verloren wereld.
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Een goede gezalfde tijd van aanbidding verkwikt en verfrist je. Het spreekt tot je geest over
de waarheid van God en over Zijn almacht. Als effectieve voorbidder moet je alert zijn in je
geest. Aanbidding maakt je alert en scherp zodat je op één lijn met Gods wil komt.

D. Berouw
Vraag de Heer om je hart te doorzoeken en je te laten zien of er een verborgen zonde is. De
Heer is getrouw om ons te laten zien wat onze motieven en geheime verlangens zijn. Leef
hierin dicht bij de Heer.
1 Johannes 1: 8-9
Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid
geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons
die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.
Als je weet dat je wonden hebt door pijn die je is aangedaan, laat de Heer dan toe om die
gebieden te genezen. Spreek vergeving uit en ontvang vergeving en genezing. Als je het
moeilijk vindt om Gods stem te horen, vraag Hem dan de blokkades of muren in jouw leven
te laten zien die je tegenhouden om van God te ontvangen en aan Hem te geven. Sommige
blokkades zijn onbeleden zonden, ongehoorzaamheid, niet vergevensgezind zijn, wonden en
pijn.
Effectief bidden gebeurt uit een rein hart, dus je gaat niet bidden in bitterheid, boosheid of
oordelend.
Gebeden vanuit onzuivere motieven zijn meestal niet zo effectief. Als de Heer ons dingen
gaat laten zien om voor te bidden en onze harten zijn vrij van onbeleden zonde en veroordeling naar anderen, dan kunnen we zonder vooroordelen bidden.
Voorbede is geestelijke strijd op de frontlinie. Als je voorbede gaat doen is het van wezenlijk
belang om te bidden voor bescherming voor jezelf en voor je familie. Zonde kan een open
deur voor de vijand blijken te zijn om ons aan te vallen. Als je voor anderen bidt en je ziet
dingen in je eigen leven uiteenvallen, vraag de Heer dan om je hart te doorzoeken en je te
laten zien of er een geopende deur is door je eigen zonde of door zonde tegen je.

E. Beoefen de Aanwezigheid van de Heer
Train jezelf erin gewoon "met God te zijn". Geniet gewoon van elkaars gezelschap. Soms
kun je, door eenvoudig stil bij de Heer te zitten, diepe gemeenschap ervaren die je geest, ziel
en lichaam verfrist. Een aards voorbeeld van dit soort 'zijn' is een liefdevol echtpaar dat al
jaren getrouwd is. Ze hoeven geen woord tegen elkaar te zeggen en met een blik of glimlach
kunnen ze diepe intimiteit beleven.
Je hoeft niet altijd met Hem te praten. Je hoeft niet altijd een grote openbaring uit de hemel
te verwachten. In gebed mag je eenvoudig genieten van het zijn bij Hem.
Een deel van het beoefenen van de Aanwezigheid van de Heer is het je beseffen dat Hij
altijd bij je is. Dit is een Bijbels gegeven dat niet gebaseerd is op je gevoelens.
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Deuteronomium 31: 6 (HB)
Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de HERE,
uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekort schieten en u niet in de steek laten.
God is altijd, continu aanwezig. Het kost echter tijd en volharding om te leren dat Hij er altijd
is. Drink Zijn liefde in, want in de Aanwezigheid van God kunnen angst en zorgen niet
vertoeven en kan zwaarmoedigheid niet wonen. Het is nodig dat je leert afstemmen op Zijn
aanwezigheid. Hij is er altijd maar wij moeten onszelf trainen om dat steeds bewust te zijn.

© 2009 www.g-a-s.nl

Tips voor het hebben van een actief gebedsleven

pag. 7 van 14

Individuele Voorbede
Voorbede zou omschreven kunnen worden als liefde
op de knieën in gebed voor anderen. Het is Vader
God smeken voor de noden van iemand anders. Je
kunt voorbede zien als op de bres staan voor een
ander. Je identificeert je met de zonden van hen
voor wie je bidt en vraagt God om hen te vergeven
en genadig naar hen te zijn.
Voorbede kan een van de meest waardevolle, creatieve en
uitdagende ervaringen zijn in je christelijke wandel. In je
binnenkamer kun je de hele wereld rond bidden. Ofschoon
mensen die voorbede doen niet vaak in het openbaar
beloond of erkend worden voor hun dienst, zijn ze een
wezenlijk deel van welke groeiende gemeente of bediening
ook. Hun trouwe toewijding aan voorbede vormt een
fundament waardoor de Heer op machtige wijze kan werken.

Gods Woord bidden.
Profetische voorbede betekent dat God tot Zijn volk spreekt en hen leidt tot de meest
effectieve manier van bidden. God leidt ons en spreekt tot ons.
Psalm 25: 9 (HB)
Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in hun
afhankelijkheid tot Hem richten.
Johannes 16:1 3 (NBG)
doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle
waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken
en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Romeinen 8: 26 (HB)
De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe wij
moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens dat
daarvoor geen woorden zijn.
Het Woord van God (de Bijbel) stimuleert gebeden.
Een psalm of ander Schriftgedeelte kan je aansporen tot voorbede voor anderen en gebed
voor jezelf. Lees de Bijbel langzaam en denk na over elk afzonderlijk vers. Je zult een
rijkdom aan inspiratie tot gebed vinden.

Bijvoorbeeld: Psalm 37: 8b (HB)
wees niet afgunstig; dat sticht louter kwaad.
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Je kunt makkelijk een half uur bidden over alles waar je jaloers over bent. Dit vers zou je
ertoe kunnen brengen om te bidden voor hen die zich altijd zorgen maken.
Bid het Woord zoals het er staat:
Bid bijvoorbeeld volgens Psalm 91 en Efeziërs 6: 10-18 voor degenen van wie je houdt, voor
je gemeente of je voorganger als een gebed voor bescherming.
Gebed voor bescherming van de gemeente en je geliefden is essentieel als je geroepen bent
tot een fulltime bediening of betrokken bent bij veel voorbede.
Spreek zegenbeden uit.
De Bijbel is vol van zegeningen en zegenbeden. Gebruik hen om voor anderen te bidden.
Bijvoorbeeld: Efeziërs 1: 18-19 (HB)
Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst,
waarvoor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al
Zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de
kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven.
Spreek en bid het Woord hardop.
Het Woord van God hardop spreken en in gebed gebruiken bouwt je eigen geest op. Je
spreekt zowel tot jezelf als degenen voor wie je bidt. Dubbele zegen!
Bid voor inzicht omtrent lichamelijke genezing.
Vraag de Heer of het de tijd is voor deze persoon om naar huis te gaan. Of is dit het moment
om volledig genezen op te staan? Wees gevoelig voor wat de Heilige Geest zegt, en bidt
overeenkomstig, hoe ontmoedigend de situatie ook mag worden. Bid wat je ervaart dat de
Heilige Geest tot je zegt.
Bid volgens Gods Strategie.
Gebruik voorbeelden uit de Bijbel om voor situaties te bidden. Bijvoorbeeld, gebruik het
verhaal van de verloren zoon om te bidden voor je eigen 'verloren zonen.'
Algemene Richtlijnen voor Gebed.





Houd je Bijbel bij de hand, samen met een pen en schrift.
Zoek, indien mogelijk, een stille plaats op. Dit is niet altijd mogelijk, maar God zegent je
gebedstijd ook temidden van afleidingen.
Raak vertrouwd met tijden van stilte en wees niet bang voor pauzes.
Als je merkt dat je gedachten afdwalen tijdens het gebed.
o
Bid hardop.
o
Lees de Bijbel hardop.
o
Speel aanbiddingsmuziek af.
o
raag de Heer om je te beschermen tijdens het bidden.
o
Spreek uit dat je vastbesloten bent om te bidden.
o
Als er een urgente nood van jezelf in je opkomt, breng die dan in gebed bij de
Heer. Schrijf de dingen op die je gedachten afleiden van de Heer en breng ze in
gebed bij Hem.
o
Vraag de Heer of dit de meest geschikte tijd voor je is om te bidden. Sommigen
zijn ochtendmensen, anderen kunnen beter bidden in de nachtelijke uren.
Ontdek wat voor jou het beste werkt.
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Een kort woord over Geestelijke Strijd.
Effectieve geestelijke strijd kan plaatsvinden door berouw en aanbidding. Berouw over je
eigen zonde en die van anderen. Het gebeurt ook door aanbidding. De demonische wereld
kan aanbidding van de Koning niet verdragen. Als je je onder druk voelt tijdens het bidden,
ga dan de Heer aanbidden.
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Voorbede in een groep
Gebedsgroepjes in de gemeente of thuis kunnen een
bijzondere tijd zijn van samenwerking met God en
medegelovigen om Jezus in deze wereld in actie te
zien.

Samenkomen in groepjes van 2 tot 8 personen kan
vruchtbaar en effectief zijn. De volgende tips kunnen je
gebedsgroep helpen

1. Wijs een leider aan.
Het is een goed idee om het leiderschap van een kleine gebedsgroep te laten rouleren. De
taak van de leider is om gebed te stimuleren door:





zorg te dragen dat de verschillende leidraden toegepast worden.
te zorgen dat voldoende tijd genomen wordt voor ieder onderwerp voordat men
overgaat naar het volgende.
de gebedstijd te openen en af te sluiten.
een gebedstijd aan te houden van maximaal één tot anderhalf uur, inclusief een tijd
van aanbidding.

2. Wijs een notulist aan.
De taken van de notulist zijn:







Lijst bijhouden van de aanwezigen (optie).
Gebedspunten opschrijven in het gebedsboek. Het is heel bemoedigend om terug te
kunnen zien in een gebedsboek en na verloop van weken en maanden gebedsverhoringen te zien.
Notities maken van belangrijke Schriftgedeelten, beelden, visioenen of andere
belangrijke dingen die tijdens het gebed naar voren kwamen met betrekking tot het
gebedspunt.
Zorg dragen dat het gebedsboek steeds op dezelfde plaats opgeborgen wordt zodat
het de volgende keer gemakkelijke gevonden kan worden.

3. Begin met een korte tijd van dankzegging.
Begin, indien mogelijk, met het zingen van enkele aanbiddingsliederen die rust brengen aan
je geest en je voorbereiden om als groep voorbede te doen. Dank God voor wie Hij is en
voor het voorrecht om deel te nemen aan de geweldige bediening van de Heer Jezus.
Hebreeën 7: 25 (HB)
Hij kan iedereen die door Hem naar God gaat, van de ondergang redden. Omdat Hij
altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen.
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Dank God voor het voorrecht om in gebed met Hem samen te werken in mensenlevens.
4. Vraag de Heer om je hart te doorzoeken.
Vraag de Heer om je hart te doorzoeken naar onbeleden zonden die je kunnen hinderen om
Zijn stem te verstaan. Dit kan gebeuren in een moment van stilte. Blijf hier niet te lang bij
stilstaan als niets je direct in gedachten komt.
Psalm 66: 18 (HB)
Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd.
Psalm 139: 23-24 (NBG)
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij
mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
5. Sterf aan je eigen gedachten, verlangens en lasten waarvan je zelf
het gevoel hebt dat je ervoor moet bidden.
Spreuken 3: 5-6 (HB)
Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand.
Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.
Spreuken 28: 26 (HB)
Wie op eigen oordeel vertrouwt, is een dwaas; maar wie op Gods wijsheid bouwt,
ontkomt aan de straf.
Jesaja 55: 8 (HB)
Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw
gedachten!
6. Geef je verstand en je inbeeldingsvermogen over aan de Heer om
door Hem gebruikt te worden.
2 Corinthiërs 10: 3-5 (HB)
Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke
wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke,
om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men
zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barrières tussen God en de mensen
worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van
menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.
Geef toe aan de Heer dat Zijn gedachten hoger zijn dan de onze en leg ieder idee en elke
verwachting over de gebedstijd voor Hem neer. Wees bereid om gebedspunten te laten
liggen die je zelf belangrijk vindt als de Heer andere plannen heeft voor die gebedstijd.
7. Vraag de Heer om bescherming terwijl je bidt en neem op de juiste
wijze autoriteit over de Vijand.
Bedenk je autoriteit in Christus en weersta de invloed van de vijand.
Jacobus 4: 7 (HB)
Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u
wegvluchten.
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Sta standvastig tegenover de vijand door de almachtige Naam van de Here Jezus Christus
en door het 'zwaard van de Geest' - het Woord van God.
8. Dank God bij voorbaat en verwacht dat Hij tot je spreekt.
Hij is een bijzonder God en zal handelen in overeen-stemming met Zijn karakter.
9. Wacht op de Heer, in stilte voor enkele minuten (3 of 4 minuten).
Verwacht dat de Heer tot je zal spreken.
Johannes 10: 27(HB)
Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij.
Psalm 62: 6 (HB)
O, mijn ziel, richt u toch helemaal op God en wees rustig. Ik verwacht alles van Hem.
Micha 7: 7 (HB)
Maar ik zal uitzien naar de Here. Van God zal ik mijn heil verwachten. Bij mijn God
zal ik gehoor vinden.
10. Geloof dat de dingen die in hart en gedachten opkomen van God zijn,
terwijl je ze steeds aan Hem onderwerpt.
Leg de beelden, verzen en indrukken die God je geeft in gehoorzaamheid en geloof in de
groep.
Johannes 10: 27(HB)
Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij.
Blijf God om leiding vragen en verwacht dat Hij die zal geven. Hij zal het zeker doen.
Psalm 32: 8 (HB)
Ik laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.
Na enkele minuten vraagt de leider aan elke persoon in de groep om te delen wat zij op hun
hart kregen om voor te bidden. Als je niets hebt ontvangen, voel je dan vrij om dat te zeggen.
Als er geen eenduidend thema uitkomt, ga dan weer bidden en vraag de Heer om duidelijkheid. Indien mogelijk neem dan je Bijbel ter hand voor het geval dat God je daaruit wil leiden
of bevestigen.
Psalm 119: 105 (NBG)
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
11. Bid in geloof!
Neem ruimschoots de tijd om voor ieder onderwerp te bidden voordat je naar het volgende
gaat. De leider is verantwoordelijk om van het ene onderwerp over te gaan tot het volgende.
Zorg ervoor dat je God de tijd hebt gegeven om alles met je te delen omtrent het onderwerp,
vooral als je als groep bidt. Probeer om je gebeden kort en specifiek te laten zijn, met
autoriteit. Rommelige, langdradige gebeden kunnen ertoe leiden dat anderen in de groep
hun concentratie op het onderwerp verliezen. Een lange periode van stilte is een goede
indicatie dat het tijd is om over te gaan naar het volgende onderwerp.
12. Eindig met Dankzegging.
Als God geen dingen meer in je gedachten brengt om voor te bidden, eindig dan met Hem te
danken en loven voor hetgeen Hij gedaan heeft. Vraag de Heer om alle lasten weg te nemen
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die je niet mee naar huis hoeft te nemen na de gebedstijd. Eindig met een aanbiddingslied
en/of dankgebed voor hetgeen God gedaan heeft gedurende de tijd van voorbede. Vertrouw
erop dat God alle gebeden heeft gehoord en dat Hij werkt! Dank hem voor het feit dat Hij tot
je heeft gesproken en dat Zijn wil gedaan is.

N.B.: Veel van het bovenstaande is verzameld uit hetgeen Joy
Dawson leert over voorbede. Enkele boeken die Joy Dawson over
gebed heeft geschreven, zijn:





Intimate Friendship with God ,Fleming H Revell Co;
ISBN: 0800790847 (1986)
How to Pray When Someone Near You is Far Away From God,
YWAM Publishing (1990) small booklet
Some of the Ways of God in Healing,
YWAM Publishing 1992
intercession, Thrilling and Fulfilling, YWAM Pub;
ISBN: 1576580032 (1998) Hardcover
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