
Praten tegen God 

Kringvoorbereiding Daniël en Kristian (EK Burcht) voor kring 27 november 2012 

Doel: 
Uit de Bijbel vaststellen: Hoe wordt er gebeden in de Bijbel en tot welk resultaat? 

Voor kringleden: Op wat voor een manier praat ik dagelijks met God? 

Praten tegen God 
 Waarom zou je überhaupt bidden? 

 Huiswerk evalueren 

o Hoe heb je voor de door jou opgeschreven punten gebeden? 

 Hoe kan je communiceren naar God? Aantal manieren? 

o Bidden 

o Aanbidden 

o Gods aanwezigheid zoeken (kerk/NSE/2ofmeergelovigen) 

Bidden 
 Persoonlijk gebed 

o Bijbeltekst Jezus gaat vaak bidden als hij kracht nodig is 

o Daniël’s dagelijks gebed 

o Doe je dit in je stille tijd? 

 Gebed om genezing 

o Voorbeeld uit de bijbel? 

 Koning Hizkia 

 Tafelgebed 

o Bid/dank je voor het eten? 

 Eventueel voorbeeld van Jezus? 

o Dankt na het eten? 

 Dankzegging 

o Hoeveel waarde hecht je eraan? 

 Voorbede 

o Ken je vanuit de kerk? 

o Bijbeltekst uit Jacobus 5 vers 14 tot 18 

 Schietgebed 

o Nehemia 2:4 

 Gemeenschappelijk gebed 

o De discipelen gingen na de hemelvaart terug naar Jeruzalem en gingen daar Bidden, 

tot dat ze vervuld werden van de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 14 & eromheen 

 



Resultaten van gebed 
 Kracht van gebed -> Bijbelgedeelte 

o Gebed van gelovige is krachtig (Jak 5:13-16) 

o Daniël 10:12-14 

o Jezus: “Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen 

jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich 

verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.” - Mat. 17:20 

 Persoonlijke resultaten van gebed? 

o Heb je resultaat gemerkt van een gebed 

Wij gaan nu ook een groepsgebed doen. Gebedspunten uitbreiden en een algemene lijst maken. Dan 

samen daarvoor bidden. 

Huiswerk 
 Neem je gebedspunten mee naar huis/in gebed? 

 Terugkoppeling: houdt elkaar op de hoogte als er wat veranderd in de situatie van je 

gebedspunt(groepsmail) 

 Voorstellen om naar Bidstond te gaan. (Woensdag 12:45 tot 13:30 op de UT) 


