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Jakobus 4:2-3 HSV 

 
2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en 
beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U 
maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet 
bidt. 
3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met 
het doel het in uw hartstochten door te brengen.    

Jakobus 5:16 HSV 
 

16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 
gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige 
brengt veel tot stand. 



1)  Wat is bidden 
 
2)  Het gelovige gebed 
 
3)  Volharden in gebed 
 
 
 

 



Jakobus 3:5 
 

Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak 
kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een 
enorme bosbrand veroorzaakt 
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B 
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1 Kronieken 28:9 
 

 Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle 
verlangens en gedachten 

Mattheüs 6:8 
 

Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie 
het hem vragen 





1 Timotheüs 2: 8 
 

 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven 
handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid 

1 Samuel 16:7 
 

Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn 
voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. 
Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het 
uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ 







Romeinen 8:15  
 

’. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in 
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te 
zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader 

 Psalm 142:33  
 

bij hem stort ik mijn hart uit,bij hem klaag ik mijn nood   
 
Filippenzen 4:6-7  
 

6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en 
dank hem in al uw gebeden. 

7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 



2) Het gelovige gebed 

Marcus 11:22-24 
 

22 Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God. 23 Ik verzeker 
jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort 
je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren 
zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. 24 Daarom zeg ik 
jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al 
ontvangen hebt, en je zult het krijgen.  

Mattheüs 13:58 
 

58 En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun 
ongeloof. 



Mattheüs 8:13 
 

13 Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het 
geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas 
zijn slaaf. 

Mattheüs 9:28 

 
28 En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden 
naar hem toe. Jezus vroeg hun: ‘Gelooft u dat ik dit kan doen?’ 
Ze antwoordden: ‘Zeker, Heer!’ 29 Daarop raakte hij hun ogen 
aan en zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ 

 Jakobus  1:6 
 

6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. 
Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de 
wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 



 
 
 
 
Lucas 18:1-7 
 

1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en 
niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had 
voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook 
een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: 
“Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde 
hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor 
God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5 toch zal ik die 
weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze 
eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister 
naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7 Zal God dan niet 
zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem 
roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal 
verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op 
aarde?’ 

3) Volharden in gebed 



Romeinen 12:12 HSV 
 

1 Thessalonicenzen 5:17   
 

Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt 
onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten 
opzichte van u. 

 

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard 
in het gebed. 



2 Kronieken 33:12,13 
 

Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de 
HEER, zijn God, mild te stemmen door zich voor de God van 
zijn voorouders te verootmoedigen. 13 Hij bad tot God, en God 
liet zich vermurwen en verhoorde zijn smeekbede. Hij liet hem 
terugkeren naar Jeruzalem en herstelde hem in zijn macht. Toen 
erkende Manasse dat de HEER God is. 



Romeinen 15:30 HSV 
 

En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus 
en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in 
de gebeden tot God voor mij, 
 
 
Kolossenzen 4:12 
 

 Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; 
in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als 
volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden 
aan alles wat God wil. 



Openbaring 5:8 
 

Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten 
zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol 
wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 

 
Openbaring 8:3 
 

Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het 
altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het 
gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle 
heiligen 
. 

Psalm 141:1-2 
 
HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp, 
luister naar mij nu ik tot u roep. 
2 Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, 
mijn geheven handen als een avondoffer 



1 Johannes 5:20 
 

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft 
gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, 
omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het 
eeuwige leven. 

Hebreeën 10:19-22 
 

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder 
schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn 
lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel 
heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 
22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu 
ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam 
met zuiver water is gewassen. 




