
Bidden MaGer 31-10-06

1. Wat is gebed?

- Wat is gebed?

* Gen 18:16-33

- Vind je dit een gebed?

- Wie begint dit gebed?

* Psalm 5:4

- Wie begint dit gebed?

- Wat hebben we nu over gebed geleerd?

Samenvattend: gebed is een tweerichtingsgesprek en zowel wij als God mogen het 

initiatief nemen of het gepsrek te beginnen.

2. Waarom bid je?

- Waarom bid je? Met welke redenen?

3. Verwachtingen

- Wat verwacht je als je bidt?

Even tijd geven om na te denken

* Fil 4: 6,7 => vrede

* Luc 11: 5-13 => wat geven vrienden als je vraagt, wat zal God dan geven? Luisteren

* Jak 4: 8 => God naderen

* Psalm 34 => diverse dingen 

- Wat zegt deze tekst over wat je van God mag verwachten als je bidt?

* Psalm 143: 8-10

* Psalm 32: 8

- Wat mag je verwachten als je bidt?

4. Gebed maakt verschil

* Genesis 18: 16-33 & 19:29 

- Wat vraagt Abraham aan God?

- Zou jij hetzelfde durven te vragen?

- Wat is de reactie van God?

* Exodus 32: 7-14

- Wat wil God doen? En voor Mozes?

- Wat vraagt Mozes aan God?

- Wat is de reactie van God?

 

- Maakt gebed verschil?

- Heb je het gevoel dat jouw gebed verschil maakt? Waarom wel/niet?

5. Waarom verhoort God soms wel en soms niet?

* 2 kor 12:7-10

- Waarom verhoort God Paulus niet?

* 1 joh 5:14

- is dit in tegenspraak met 2 kor 12:7-10?

- Wat is bidden naar God wil?

Leiding van de Heilige Geest, weten wie God is, God leren kennen

- Wat is bidden in overeenstemming met God?

* Mat 6: 5-8

- Wat zegt dit over bidden in overeenstemming met God?

- Welke belangrijke kenmerken kan je hieruit halen voor een gebed dat in 

overeenstemming is met God? 

Nederigheid en oprechtheid



- Verhoort God je gebeden wel eens? Kan je een voorbeeld noemen?

6. Divers

- Welke elementen heb je/zijn belangrijk in gebed?

1. Prijzen

2. Belijden

3. Vragen

4. Luisteren (stilte/Gods woord lezen)

5. Doe voorbede

6. Danken

- Op wie kunnen gebeden zich concentreren?

Drie categoriën: gericht op God, gericht op anderen, gericht op jezelf

- Wat vind je lastig als je bidt?

- Zijn er gebeden die God op een andere manier verhoord heeft dan je had

verwacht? Kun je daar een voorbeeld van noemen?


