
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de gemeenteleden uit de  

Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam 

November 2020  

versie 1.1 

W.J. van den Brink  

  

‘HEERE, leer mij hoe ik bidden moet’ 

-  
Een handreiking voor het voorgaan in het bidden aan de 

hand van Gods Woord 
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Geliefd(e) gemeentelid(leden), 

Het is altijd weer waardevol als je als predikant gemeenteleden mag ontmoeten en er tijdens de pastorale 
gesprekken gevraagd kan worden naar het geestelijk leven en het dienen van de HEERE. In een open gesprek is er 
ook ruimte voor de levensvragen en de worstelingen waar we tegen aan kunnen lopen in het dagelijks leven.  
Regelmatig geven gemeenteleden (met opgroeiende kinderen) aan dat men het moeilijk vindt om met de kinderen 
aan tafel voor te gaan in een vrij gebed, waarbij alle noden en zorgen bij de HEERE neergelegd worden. Dat betekent 
dat de kinderen dus niet uit de mond van vader en moeder horen, dat zij al hun noden en bekommernissen op de 
HEERE mogen werpen. Als de opgroeiende kinderen dan de leeftijd van 15 tot 20 jaar bereikt hebben en weer 
zelfstandig worden en misschien zelf ook een gezin mogen krijgen, dan herhaalt dat patroon zich opnieuw en zullen 
zij later heel makkelijk kunnen zeggen: ‘Ik heb het als kind niet geleerd – van mijn ouders – om alles bij de HEERE 
neer te leggen en daarom doe ik het niet.’ Schaamte, het niet van huis-uit gewend zijn, het niet goed kunnen vinden 
van woorden, bang voor verkeerde reacties, het zijn allemaal factoren die belemmerend kunnen werken voor het 
brengen van al onze noden bij de levende God. Terwijl de HEERE toch zo duidelijk zegt: Werpt al uw bekommernis 
op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petr. 5:7).  
Het is uiteraard niet verkeerd als een vader of moeder met de kinderen voor en na de maaltijd het Onze Vader gaat 
bidden, omdat Jezus Christus dat Zelf Zijn discipelen heeft geleerd. Maar als we onze kinderen niet leren om hun 
mond wijd open te doen (Ps. 81:11b), hoe kan God dan onze noden vervullen? De HEERE wil zo graag dat we 
concreet bidden en Hem exact vertellen, waar we mee worstelen. Daarmee belijden we onze afhankelijkheid 
tegenover God en roepen we Hem aan in Zijn almacht of Hij voor ons wil zorgen. De HEERE weet natuurlijk allang 
waar we mee worstelen, maar Hij wil ook zo graag uit onze mond horen, wat we nodig hebben. Daarom is dit 
document vooral een handreiking voor ouders, waardoor ze als echtpaar sámen , maar ook in aanwezigheid van de 
kinderen, geholpen kunnen worden in het bidden. Vraag ook regelmatig aan de kinderen, of zij ook zelf nog 
belangrijke punten hebben, waarvoor ze willen bidden. De verdeling van gebedspunten kent een onderverdeling in 
vier groepen en werkt als het ware met steeds wijdere cirkels. We bidden eerst voor ons eigen gezin en de familie 
waartoe we behoren – daarna bidden we voor de kerk en de huisgenoten van het geloof (Gal. 6:10) – daarna bidden 
we voor ons land en volk – en tenslotte voor alles wat op wereldwijd niveau speelt. Het is uiteraard niet mogelijk 
om voor alle punten tegelijk te bidden, maar door elke keer te bidden voor de zaken die hieronder genoemd 
worden, leren we onze kinderen om alles bij de HEERE neer te leggen.  
 

1. Het begin van het gebed 
In het begin van het gebed roepen wij, kleine, nietige, afhankelijke en sterfelijke mensen, de almachtige God aan. 
Hij is onze Schepper en de Onderhouder van alle leven en God is ook bereid om ons de verzoening van onze zonden 
te schenken door Jezus Christus. In het begin van ons gebed mogen we de HEERE grootmaken om wie Hij Zelf is. 
God is namelijk de Heilige, de Eeuwige, Die in een ontoegankelijk licht woont, maar in Zijn Zoon bij de mensen is 
komen wonen. Het is goed om eerst God Zelf te verheerlijken, voordat we met onze eigen ‘wensen en verlangens’ 
naar Hem toe komen. Enkele voorbeelden hoe het gebed begonnen kan worden:  

• ‘HEERE, almachtige God, wij roepen U aan in ons gebed en smeken U om …’ 

• ‘Almachtige, waarachtige en onvergelijkbare God, oneindige, eeuwige en alomtegenwoordige God, in….’ 

• ‘Lieve Vader in de hemel, wij vouwen onze handen en naderen met onze harten tot U in het gebed en….’  

• ‘HEERE, tot U, Die de ware Geneesmeester bent, nader ik in mijn gebed ...’ 

• ‘O genadige, liefderijke HEERE Jezus Christus….’ 

• ‘O barmhartige, liefhebbende HEERE, Vader, Zoon en Heilige Geest, U weet wie ik ben en daarom roep ik U aan..’ 

• ‘O mijn Toevlucht, mijn Beschermer en Verlosser, wat een liefde en geduld hebt U al aan mij geschonken, ik kom 
vanmorgen tot U in mijn gebed..’ 

• ‘HEERE, onze God, wij prijzen Uw naam, omdat U een troon van genade op aarde hebt opgericht en ons in het 
bloed van Jezus Christus de zonden vergeeft…’ 

• ‘Wij danken U, barmhartige God, voor de geestelijke en lichamelijke zegeningen, die U ons geschonken hebt…’ 

Praktisch voorbeeld 
Als dochter Anna een moeilijke dag op school heeft gehad omdat de sfeer in de klas niet goed is en vader zich zorgen 
maakt over zijn werk of de afnemende verdraagzaamheid richting christenen in Nederland, dan mag u daar concreet 
voor bidden. ‘HEERE, almachtige God, wij bidden tot U. U weet dat Anna vandaag een moeilijke dag op school had, wilt 
U haar helpen en er voor zorgen dat de situatie mag verbeteren en ze fijn met de andere klasgenoten mag spelen. U weet 
ook, HEERE, dat we U oprecht willen dienen, maar ook bezorgd zijn omdat er zoveel vijandschap geuit wordt richting 
kerken en christenen in Nederland, die aan Uw Woord vast willen houden in deze tijd. Help ons om standvastig te zijn, 
zodat we Uw Woord niet loslaten, maar het Licht van Uw Woord in deze donkere wereld mogen laten schijnen. Enz.’ 
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2. Het vervolg van het gebed  
In het vervolg van het gebed kunnen allemaal belangrijke zaken uit de vier groepen aan de HEERE bekend gemaakt 
worden. Als we tot de HEERE spreken en daarbij Zijn eigen Woord aanhalen – dus Bijbelteksten in ons gebed 
noemen – dan pleiten we bij de HEERE op wat Hij Zelf gezegd en beloofd heeft. Zou de HEERE dat gebed, dat in 
geloofsvertrouwen en door de leiding van de Heilige Geest uitgesproken wordt, niet horen? Een voorbeeld (zie nr. 
1): u mag het in het gebed zeggen: ‘HEERE, U hebt Zelf gezegd, dat wie in de HEERE Jezus Christus gelooft, zalig zal 
worden. Op die belofte van U naderen we voor Uw aangezicht, omdat we de zaligheid niet kunnen missen, enz.’ 

Groep 1: gebedspunten voor het persoonlijke leven –  het gezin – de familiekring 

Geestelijk leven  

 Gebedspunt Toelichting Bijbelteksten om te gebruiken in & bij het gebed ᴠ 
1 Om persoonlijke, 

zaligmakende 
geloof in de HEERE 
Jezus Christus   

Zonder het ware 
geloof in Jezus gaat 
iemand voor eeuwig 
verloren 

Hand. 
16:31 

Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw 
huis. 

 

Hebr. 11:6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot 
God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die 
Hem zoeken. 

 

Hand. 
4:12 

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder 
den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, 
door Welken wij moeten zalig worden. 

 

2 Om bekering  Breken met zondige 
gewoontes, 
opvattingen, zodat we 
leren denken zoals 
God dat van ons 
vraagt 

Ezech. 
18:32 

Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de 
Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft. 

 

Mark. 
1:15 

Jezus zegt: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabij 
gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. 

 

Luk. 13:3 Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen 
desgelijks vergaan. 

 

3 Om vergeving van 
zonden 

Zonder vergeving van 
zonden kunnen we 
niet zalig worden 

Micha 
7:19 

Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden 
dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. 

 

Mark. 2:5 En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, 
uw zonden zijn u vergeven. 

 

Jes. 1:18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij 
rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. 

 

4 Om 
rechtvaardigmaking 

Zonder 
rechtvaardigmaking is 
er geen redding 

Hand. 
13:39 

En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden 
door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die 
gelooft, gerechtvaardigd wordt. 

 

Rom. 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, 
door onzen Heere Jezus Christus. 

 

Gal. 3:24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij 
uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. 

 

5 Om het kindschap 
met God  

De ware kinderen van 
God komen thuis 

Joh. 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht 
gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven. 

 

Gal. 3:24 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.  

Rom. 8:14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die 
zijn kinderen Gods. 

 

6 Om heiligmaking Dat er een innerlijk 
verlangen is om heilig 
voor God te leven 

Hebr. 
12:14 

Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke 
niemand den Heere zien zal. 

 

2 Kor. 7:1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf 
reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, 
voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. 

 

Rom. 12:2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door 
de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de 
goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 

 

7 Om geestelijke 
groei 

Écht geestelijk leven 
kenmerkt zich door 
groei 

2 Petr. 
3:18 

Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker 
Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der 
eeuwigheid. Amen. 

 

Joh. 3:30 Hij moet wassen, maar ik minder worden.  

8 Om liefde tot God 
en tot de naaste 

Dat ze merken dat we 
christen zijn  

Mark. 
12:30-31 

En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit 
geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. 
Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze. 
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9 Strijd tegen de 
zonde 

Er is dagelijks strijd  
tegen de zonde en de 
boze lusten v.h. vlees. 
Zie doopformulier 

Kolos. 3:5-
6 

Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, 
onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de 
gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt 
over de kinderen der ongehoorzaamheid. 

 

Maatschappelijk leven 
9 Werk van vader en 

moeder in het 
gezin 

Zegen van de arbeid 
als we kunnen en 
mogen werken 

Ef. 4:28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende 
dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, 
die nood heeft. 

 

1 Thess. 
4:11 

En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te 
werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. 

 

Spr. 31:15 En zij staat op, als het nog nacht is, en geeft haar huis spijze, en haar 
dienstmaagden het bescheiden deel. 

 

10 Werk van de 
kinderen op school 

Dat onze kinderen 
ijverig zijn en niet lui. 
Bid voor leerkrachten 
die op de scholen 
lesgeven als 
opvoeders 

Spr. 22:6 Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij 
ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. 

 

Spr. 4:1-2 Hoort, gij kinderen! de tucht des vaders, en merkt op, om verstand 
te weten. Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijn wet niet. 

 

Spr. 6:6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs.  

11 Gezondheid & 
ziekte, psychische 
nood, als 
begeleiding nodig 
door maatsch. 
werkers en / of 
psychologen  

Zegen als we gezond 
mogen zijn, vragen of 
behandelingen 
gezegend mogen 
worden 

3 Joh.:2 Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, 
gelijk uw ziel welvaart. 

 

Jak. 5:14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der 
Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den 
Naam des Heeren. 

 

12 Financiële 
middelen 

We hebben geld nodig 
om te kunnen leven, 
maar moeten niet 
streven naar rijkdom 

1 Tim. 
6:17 

Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet 
hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des 
rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk 
verleent, om te genieten. 

 

Spr. 30:8-
9 

(..) Armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns 
bescheiden deels; Opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en 
zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en 
den Naam mijns Gods aantaste. 

 

1 Tim. 4:7-
8 

Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat 
wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.  Maar als 
wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. 

 

Familie & gezinsleven  
13 Familie  Het is een zegen, als er 

goede contacten in de 
familiekring mogen 
zijn, met ouders, 
broers en zussen en 
(klein) kinderen.  

Ef. 6:1-3 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is 
recht. Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met 
een belofte), Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 

 

2 Tim. 1:5 Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, 
hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw 
moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont. 

 

14 Huwelijk  Relatie vader-moeder 
is van groot belang, ze 
zijn hét voorbeeld voor 
de (jonge) kinderen  

Ef. 5:21-
22, 25 

Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest aan 
uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; (…) Gij mannen, 
hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente 
liefgehad heeft. 

 

1 Tim. 2:9-
10 

Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met 
schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des 
haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; Maar (hetwelk de 
vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede 
werken. 

 

15 Opvoeding Onze kinderen moeten 
we een godzalige 
opvoeding geven 

Ef. 6:4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op 
in de lering en vermaning des Heeren. 

 

Deut. 6:6-
7 

En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En 
gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw 
huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij 
opstaat. 

 

Mark. 
10:13-14 

En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de 
discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, 
dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens 
tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk 
Gods. 

 

16 Verdriet, zorgen, 
rouw, verlies 

Bij rouw in de familie, 
als er moeilijke dagen 

Rom. 
12:15 

Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.  
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zijn waarop het verlies 
van dierbaren 
herdacht wordt 
(verjaardag, sterfdag 
overledene, 
huwelijksdag) 

Joh. 11:35 Jezus weende.  

Hand. 
9:39 

En al de weduwen stonden bij hem, wenende, en tonende de rokken 
en klederen, die Dorkas gemaakt had, als zij bij haar was. 

 

17 Vreugde, 
blijdschap, 
zegeningen, die 
God ons geeft 

Voor verjaardagen, 
slagen rond examens, 
geboorte, etc. mogen 
we de HEERE danken 

Pred. 
3:1,4 

Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder de hemel 
heeft zijn tijd. (…) Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen. 

 

Rom. 
14:17 

Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar 
rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest. 

 

2 Kor. 6:10 Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk 
makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende. 

 

18 Ruzie, 
verdeeldheid, 
gebrokenheid 

In veel gezinnen zijn 
kapotte relaties. Bidt 
om herstel daarvan.  

Ef. 4:26 De zon ga niet onder over uw toornigheid.  

Rom. 
12:18 

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.  

Mt. 5:24 (…) Verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave.  

Groep 2: gebedspunten voor de kerkelijke gemeente –  de christenen wereldwijd  

De kerkelijke gemeente waar men lid van mag zijn  

 Gebedspunt Toelichting Bijbelteksten om te gebruiken in & bij het gebed ᴠ 
1 Om een rijke zegen 

over de prediking 
van het Woord.  

In de prediking spreekt 
God ons aan. Bid of we 
het mogen begrijpen 
en mogen verstaan 
met ons hart. 

Rom. 
10:14,17 

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd 
hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet 
gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Zo 
is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 

 

Jak. 1:22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse 
overlegging bedriegende. 

 

1 Kor. 2:4-
5 

En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der 
menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht; 
Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de 
kracht Gods. 

 

2 Voor de dominee, 
preekvoorbereiding 
gedurende de week 
en de bediening op 
zondag. Bid ook 
voor de opleiding 
aan de Universiteit. 

Een dominee heeft én 
op zondag én door de 
week de leiding van 
God nodig om het 
werk in de gemeente 
te kunnen doen. Denk 
ook aan toekomstige 
predikanten.  

Ef. 6:19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns 
monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie 
bekend te maken. 

 

Joh. 21:15 Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. Jezus zeide tot hem: Weid 
Mijn schapen. 

 

1 Kor. 
1:21 

Zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig 
te maken, die geloven. 

 

3 Voor de 
ouderlingen 

De ouderlingen zijn 
onze eer waardig. Zij 
moeten toezien op 
leer en leven in de 
gemeente 

1 Tim. 
5:17 

Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht 
worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer. 

 

1 Petr. 
5:1-2 

De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, 
en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der 
heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: Weidt de kudde Gods, die 
onder u is, hebbende opzicht daarover. 

 

Hand. 
20:28 

Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, over dewelke u de 
Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te 
weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 

 

Hebr. 
13:17 

Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij 
waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat 
doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet 
nuttig. 

 

4 Voor de diakenen De diakenen dienen 
ook vol van de Heilige 
Geest te zijn en zo zijn 
de eerste zeven 
diakenen ook gekozen 
door de gemeente 

1 Tim. 3:8-
9 

De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die 
zich tot veel wijns begeven, geen vuil-gewinzoekers; Houdende de 
verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 

 

 

Hand. 6:3-
4 

Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede 
getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke 
wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden 
in het gebed, en in de bediening des Woords. 

 

5 Onderlinge 
betrokkenheid en 
liefde in de 
gemeente 

In de gemeente 
hebben we oog voor 
elkaar in tijden van 
vreugde en verdriet  

Rom. 
12:4-5 

Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle 
niet dezelfde werking hebben; Alzo zijn wij velen een lichaam in 
Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 

 

Hand. 
2:42, 47 

En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de 
gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. (…) En 
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prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed 
dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden. 

Psalm 
133:1, 3 

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! 
(…) Want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der 
eeuwigheid. 

 

Hebr. 
13:17 

Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij 
waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat 
doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet 
nuttig. 

 

6 Voor het trouw 
aanwezig zijn in / 
volgen van de 
kerkdiensten 

Als de kerkgang 
ontbreekt, gaat een 
gemeente ten onder 

Hebr. 
10:25 

En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk 
sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat 
zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 

 

1 Kor. 
11:33 

Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht 
elkander. 

 

Hebr. 4:2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het 
woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof 
niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben. 

 

7 Vele andere zaken in de gemeente  
 - Ernstig & chronisch zieke gemeenteleden 

- Rouwdragenden / ouders die (jong) kind hebben verloren  
- Mensen die worstelen met verslaving (drank, drugs, seks, 

gokken, roken) – De Hoop, Vluchtheuvel, Oase – Herberg  
- Mensen die worstelen met andere seksuele gerichtheid 
- Verenigingswerk / clubwerk / zondagsschool  
- Groei van de gemeente in aantal en in geestelijke diepte 
- Jongeren en hun omgaan met moderne media 
- Kinderen die géén goede relatie met ouders hebben 

- Werk van de kosters, organisten, kerkvoogdijleden, video-man 
- (Groot)ouders die verdriet hebben over kerkverlating onder 

(klein)kinderen 
- Gevaar voor wereldgelijkvormigheid – zuigkracht en invloed van  

moderne media (NOS – Netflix – Top40 muziek – etc.)  
- Moeders die jong leven verwachten 
- Jongeren die verkering hebben: rein leven  
- Geven van financiële gaven tot eer van God  
- Ouderen en gevaar van eenzaamheid in verpleeghuizen 

 

Aandacht voor andere kerkgenootschappen en de wereldwijde kerk van Christus 
8 Voor de andere 

kerken / 
kerkgenootschappe
n in de omgeving 

Het is erg dat er zoveel 
verdeeldheid is – we 
moeten bidden om 
waarheid én eenheid 
in Christus. 

Joh. 17:21 Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat 
ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden 
hebt. 

 

Ef. 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen 
in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus. 

 

1 Kor. 
12:12 

Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van 
dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. 

 

9 Voor het juiste 
zicht op en gebruik 
maken van de 
sacramenten doop 
en avondmaal 

De HEERE Jezus heeft 
ons twee sacramenten 
gegeven, tot 
versterking van het 
ware geloof. We 
mogen bidden of de 
HEERE de 
sacramenten wil 
zegenen 

Ef. 4:4-7 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot 
een hoop uwer roeping; Een Heere, een geloof, een doop, Een God 
en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u 
allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat 
der gave van Christus. 

 

Mark. 
16:16 

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar 
die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 

 

1 Kor. 
10:16-17 

De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is 
die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat 
wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 
Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen 
eens broods deelachtig zijn. 

 

10 Voor de vervolgde 
christenen 

Er zijn veel vervolgde 
christenen wereldwijd, 
in Noord-Korea, China, 
Eritrea, zie SDOK of 
Open Doors. Ook in 
Nederland neemt de 
onverdraagzaamheid 
voor de christelijke 
opvattingen alleen 
maar toe 

2 Tim. 
3:12 

En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die 
zullen vervolgd worden. 

 

Mt. 5:11-
12 

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle 
kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want 
uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de 
profeten, die voor u geweest zijn. 

 

Hebr. 13:3 Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en 
dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het 
lichaam kwalijk gehandeld waart. 

 

11 Zendingswerk en 
bijbelvertaalwerk, 
alfabetiseringswerk 
werk van MAF,  
gevangenen, etc. 

Veel zendelingen 
werken op moeilijke 
plaatsen, in 
Moslimlanden of in 
het geheim in Azië 

Mark. 
16:15 

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het 
Evangelie aan alle creaturen. 

 

Rom. 
15:20 

En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, 
niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders 
fondament zou bouwen. 
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Groep 3: gebedspunten voor Nederland  

Wat er in Nederland allemaal gebeurt   

 Gebedspunt Toelichting Bijbelteksten om te gebruiken in & bij het gebed ᴠ 
1 Voor de overheid     Onze overheid heeft 

wijsheid van God 
nodig 

Rom. 13:1 
en 4 

Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is 
geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God 
geordineerd. Want zij is Gods dienares, u ten goede. 

 

1 Tim. 2:1-
2 

Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, 
gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 
Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en 
stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 

 

Ezra 7:25 En gij, Ezra, naar de wijsheid uws Gods, die in uw hand is, stel 
regeerders en richters, die al het volk richten, dat aan gene zijde der 
rivier is, allen, die de wetten Gods weten, en die ze niet weet, zult 
gijlieden die bekend maken. 

 

2 Koninklijk huis, 
rechterlijke macht 

Koningen en rechters 
horen namens God te 
regeren en 
weerspiegelen Gods 
macht 

Spr. 8:15 Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid.  

Ps. 2:10-
11 

Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij 
rechters der aarde! Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met 
beving. 

 

1 Petr. 
2:13 

Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; 
hetzij den koning, als de opperste macht hebbende. 

 

3 Voor de 
vertegenwoordiger 
in de Tweede & 
Eerste Kamer, de 
provincie en de 
burgerlijke 
gemeente     

Daar worden de 
wetten gemaakt en 
aangenomen. Vooral 
degenen die wensen 
te regeren vanuit Gods 
Woord hebben ons 
gebed zo nodig  

Matt. 
22:21 

Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en 
Gode, dat Gods is. 

 

Jer. 22:29 O land, land, land! hoor des HEEREN woord!  

Jes. 8:20 Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, 
het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. 

 

4 Economie & 
gezondheidszorg 

We mogen bidden om 
gezegende arbeid en 
dankbaar zijn voor de 
goede 
gezondheidszorg 

Matt. 9:12 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den 
medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. 

 

Lukas 9:6 En zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken, verkondigende het 
Evangelie, en genezende de zieken overal. 

 

Deut. 
28:3-4 

Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld. 
Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de 
vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van 
uw klein vee. 

 

5 Milieu, vissers, 
boeren, ministerie 
van Landbouw, 
Natuur & 
Voedselkwaliteit  

Zorgvuldig omgaan 
met Gods schepping. 
Vooral op biddag & 
dankdag 

Spr. 12:10 De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de 
barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. 

 

Gen. 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en 
vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt 
heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des 
hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 

 

6 Abortus en 
euthanasie, de 
toenemende 
homolobby en de 
enorme drang om 
het onderscheid 
tussen man en 
vrouw weg te 
nemen 
(genderideologie) 

Naar veel van Gods 10 
geboden wordt in ons 
land niet meer 
geluisterd. Dat is grote 
zonde tegenover God 

Matt. 
24:12 

En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de 
liefde van velen verkouden. 

 

Rom. 
1:18, 26-
29 

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle 
goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid 
in ongerechtigheid ten onder houden. (…) Daarom heeft God hen 
overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen 
hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 
En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der 
vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met 
mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun 
dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het 
hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft 
God hen overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen, die 
niet betamen; vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, 
boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, … 

 

7 Militairen, 
ambtenaren, 
verpleegkundigen 

Sommige christenen 
werken op belangrijke 
functies 

Dan. 1:8a Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met 
de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks; 

 

Filip. 3:22 Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.  

Leestips: - Matthew Henry, Leren bidden. €22,50. - David Mc Intyre, Het verborgen leven van gebed, €8,95 
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Groep 4: gebedspunten voor wereldwijde zaken 

Wat er wereldwijd allemaal gebeurt   

 Gebedspunt Toelichting Bijbelteksten om te gebruiken in & bij het gebed ᴠ 
1 Voor de leiders in 

de machtige 
landen 

Amerika, China, 
Rusland, wereldleiders  

Ef. 6:12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld.  

 

Jer. 29:7 En zoekt de vrede van de stad, waarheen Ik u gevankelijk heb doen 
wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult 
gij vrede hebben. 

 

2 Voor de 
wereldwijde 
schepping – 
rentmeester zijn 

Gods goede schepping 
lijdt onder onze 
verkwisting van de 
energiebronnen 

Rom. 8:22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te samen zucht, en te samen 
als in barensnood is tot nu toe. 

 

Gen. 6:11-
12 

Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en 
de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde, en ziet, zij 
was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. 

 

3 Voor het volk Israël 
en de beloften van 
herstel 

Het volk van Israël 
blijft Gods 
verbondsvolk. Veel 
Arabische landen 
wensen Israël te 
vernietigen. Er staan 
nog veel beloften open 
die vervuld moeten 
worden. Bid vooral 
voor Messias-
belijdende Joden en 
gevaar van het 
wereldwijde 
antisemitisme 

Rom. 
11:2, 15, 
23 

God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. 
(…) Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal 
de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? (…) Maar 
ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; 
want God is machtig om dezelve weder in te enten. 

 

2 Kor. 
3:14-16 

Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van 
heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, 
zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan 
wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen 
wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot den 
Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. 

 

Rom. 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een 
kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en 
ook den Griek. 

 

4 Rampgebieden   Veel mensen sterven. 
Denk aan oorlogen, 
besmettelijke ziektes, 
hongersnoden 

Matt. 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene 
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn 
hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene 
plaatsen. 

 

5 Veel zonden in de 
eindtijd – veel 
wereldwijde  
overtreding van 
Gods geboden 

Abortus en 
euthanasie, de 
toenemende 
homolobby en het 
wegnemen van het 
onderscheid tussen 
genders (man en 
vrouw) 

2 Thess. 
2:10-12 

En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren 
gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen 
hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een 
kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen 
veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een 
welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

 

Openb. 
16:13 

En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en 
uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten gaan, de 
vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, 
welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om 
die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige 
God. 

 

6 Nood in derde 
wereldlanden  

Zo’n 800 miljoen 
mensen lijden 
dagelijks honger 

Matt. 
25:40b 

Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste 
broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 

 

Luk. 3:11 En hij, antwoordende, zeide tot hen: Die twee rokken heeft, dele 
hem mede, die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks. 

 

7 Belangrijke extra gebedspunten: de strijd tegen de duivel, bescherming door de engelen, het stilstaan bij de heilsfeiten als Kerst, 
Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, het werk van Christus als Voorbidder, het verlangen naar Zijn wederkomst, enz.  

 

 
3. Het einde van het gebed 

We kunnen alleen tot God naderen in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij wordt onze Voorloper genoemd (Hebr. 6:20) en 
noemt Zichzelf de Deur tot God (Joh. 10:9). Wij mogen door Hem met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der 
genade om door Hem geholpen te worden op de juiste tijd. Besluit daarom altijd uw gebeden in de Naam van Jezus 
Christus. Enkele voorbeelden zijn:  

• ‘Wij vragen U dit alles, in de Naam van Jezus Christus, de grote Hogepriester, uit genade, Amen.’ 

• ‘Omring ons met Uw liefde en laat ons niet alleen. Mijn ziel wacht op U, o HEERE. Hoor mij om Jezus wil, Amen.’ 

• ‘Hoor ons gebed en wil het verhoren in de Naam van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heiland, Amen.’ 

• ‘Hierop verlaat ik mij en beveel mij in Uw handen, o trouwe Meester van mijn ziel. Amen.’ 

• ‘O laat mij meer en meer deel krijgen aan het goddelijk leven door Jezus Christus, Die met de Vader en de Geest 
leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.’ 


