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Gebedscursus  
Avond 1 – 2023.02.09 
 

1. Welkom  
Waarom deze cursus? 

o AJ ervaring/ontwikkeling. Hoe ervaar ik gebed. 
o AJ ervaring in gemeente: spannend, sleur, onkunde, relatie, té druk te bidden. 
o Ps 34 proef de goedheid van de Heer door gebed. Ademen. 
o Bidden moet je leren – discipelen vraag. 
o Discipelen “ervaren en afkijken” van Jezus. Vraag: leer ons. 
o Niet te veel hoe, kennis en technieken maar focus op relatie en genade en 

DOEN. 
Onderricht en praktisch doen. 
Thema’s: 

1. Inleidend 
a. Wat heeft jouw blik op bidden bepaald?  
b. Wat zegt de Bijbel over bidden? 
c. Jezus als voorbeeld van onze houding 
d. Hoe mogen we bidden? 

2. Lofprijzing, danken en klagen. 
3. Boete doen/ vergeving vragen en schenken 
4. Luisteren naar God 
5. Voorbede 

Structuur: 
1. Bewustwording/ reflectie (in kleine groep wat heeft vorige keer je 

gebracht?)  
2. Onderwijs  
3. Bijbel/ Jezus als voorbeeld 
4. Oefenen 

Voorwaarden 
1. Vertrouwelijk 
2. Rustig 
3. Mobielen uit 
4. Bijbel met vertaling die je goed ligt 
5. Luister naar elkaar en geef elkaar ruimte om te spreken 
6. Stiltes zijn goed. Praat het niet vol 
7. Leiding Heilige Geest – vraag Heilige Geest. 

 
Uiteen in groepjes: huiswerkopdracht  
 Voorwerp dat jou en je gebed omschrijft. 
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Inleiding op bidden.              
• Allemaal anders, allemaal uniek, allemaal geschapen naar Gods beeld-> God is zo 

groot! 

Niet één manier, maar met elkaar vormen we Gods gemeente.  
We mogen leren, genieten van elkaar, de verscheidenheid, dit iets zegt over hoe 
groot God is! 

 
• Voor bidden is vertrouwen nodig, geloof. 

Vier lagen geloven  
➢ Geloven= vertrouwen, leunen op, zeker zijn van God. 

➢ Geloven vier lagen (weten, kennen, vertrouwen, toevertrouwen) 

➢ Voorbeeldkoorddanser 

➢ Ons beeld over geloven en hoe wij kijken naar bidden wordt vaak gevormd 

door mensen. Mensen zijn beelddragers van God, maar wij mensen leven in 

een gebroken wereld. Het beeld dat wij weerspiegelen is helaas onvolmaakt, 

vervormd door onze gebrokenheid; onze zonden en onze pijn, waardoor we niet 

handelen zoals God wil. 

➢ Ons beeld wordt gevormd de vier O’s. 

• Of je God gelooft/ vertrouwt is bepalend voor je bidden 

 
• Wat/ wie heeft jouw blik op bidden bepaalt?  

➢ Iedereen is anders, andere personen, andere karakters, andere 4 O’s 

o Omgeving: soort kerk, welk deel van NL,  

groot/ klein gezin, open of gesloten, gezinscultuur etc.  
o Omstandigheden:  arm of rijk, ziek of gezond, oorlog of vrede, alleen of 

samen (vrienden) 

        Beantwoordde of onbeantwoorde gebeden? 
o Ouders/ opv. Wat hebben je ouders je geleerd? 

Wat hebben je ouders voorgeleefd; open gebeden of standaard 
gebed,  

Bidden met verstand, bidden met emotie?  
Was er ruimte voor ontwikkeling? Werd je gestimuleerd, kreeg je 

feedback? 
o Onderwijs. Wat heb je geleerd over gebed, wie heeft je wat geleerd, was er  

sprake van een gezag relatie, was daarin vrijheid of? Heb je wat  
je geleerd hebt getoetst, was het waarheid van mensen of van  
God?  

➢ Om God te kunnen vertrouwen/ geloven is het nodig dat wij God kennen.  Het 

is dus nodig dat wij ons beeld over geloven en ons bidden laten bepalen door 

de Bijbel, door God Zelf.  

• Yada= kennen= geslachtsgemeenschap= bloot geven, God verlangt naar zo’n 

intieme relatie met ons. Het gaat God om ons hart!!! 

• Alleen of samen? Alleen én samen! Je eigen hart is tussen God en jou (en je 

partner) 

o Soms heb je hulp nodig, áls de een valt, kan de ander hem oprapen 

o Samen bidden, completer, aanvullend, krachtiger! 
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o Samen bidden spannend:  Timotheüs: ….”richt je hierop, maak het je eigen, 

zodat voor iedereen duidelijk is dat je vorderingen maakt!”  Wees genadig, 

moedig elkaar aan. 

 
 

• Wat zegt de Bijbel over bidden?      

 “Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep mij te hulp 
in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.” Ps 50: 14-15   

 

1. God danken, vanuit je hart, je binnenste i.p.v. uiterlijke offers (Ps 51: 16, Ho 6:6, 

Spr 21:3, Mt 9: 13, Mc 12:33 etc) 
➢ Danken: is onze reactie op wat God heeft gedaan (Zijn genade).  

o Danken heeft te maken met Gods handelen, wat Hij heeft gedaan. 

o Danken geeft God de eer 

o Danken doet ons Gods heil zien (redding & verlossing) Ps 50: 23 

➢ Danken is een middel om geloof te bouwen, om God niet te vergeten: 

▪ Een middel om je blik van je omstandigheden af te halen en op God te 

richten, Ha. 16: 25 

▪ Om zuiver t.o.v. God te blijven staan (Hij groot, ik klein) 

▪ Een middel om je geloof/ vertrouwen te versterken. (voorbeeld mopperen 

huis). 

➢ Danken onder alle omstandigheden….  1 Thess 5: 18 

o Niet danken vóór de omstandigheden, maar danken omdat je weet dat 

God in de ellende bij je is en je eruit ZAL helpen, op Zijn manier, op Zijn 

tijd. 

o Danken omdat God trouw is ondanks onze ontrouw. 2 Tim 2: 13 

o Danken dat God Zijn kinderen niet vergeet Lu 11:13, 13:34, Ro 8:16-23, 9 

o God kan Zich wel verbergen, als er zonde tussen ons en God in staan. Ps 51 
 

2. Luisteren naar God. Luisteren is gehoor geven, gehoorzamen. 
 

3. God om hulp vragen. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het 
hart. 1Pt 5: 7 

➢ Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal 

voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt 

vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Mt 7: 7-8, Lu 11:9-10 

o Zonder vragen zul je niets ontvangen. Jac 4: 2, Luc 11:13 

o Als je je laat leiden door je eigen hartstochten/ verlangens, ontvang je 

niet Jac 4: 1-10 

o Vraag met ALLES wat in je is, als een bedelaar 

o Zoek tot je dat je het meest kostbare gevonden hebt, 

o Klop als een dakloze totdat je veilige binnen bent.    

➢ Poets jezelf niet op! God ziet de verdrukte, gebrokene en angstige Jes 66:2,  

‘Een gebroken geest en een gebroken en verbrijzeld hart is een offer voor 
God! ‘ Ps 51: 16 
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➢ God hoort altijd onze gebeden, maar Hij verhoort op Zíjn manier.. op Zijn 

tijd. 

God is God. 1 Joh 5: 14.  Wacht in vertrouwen! 
➢ Bouw je geloof/ vertrouwen door Gods beloftes ui te spreken:  

o God, U bent nabij, U hoort, helpt mij en waak over mijt’  Ps 145:118-20 

o Uw Geest helpt mij in mijn zwakheid  Rom 8: 26 

o Dank U God dat u ieder die om wijsheid vraagt, zal geven zonder 

voorbehoud Jac 1: 5 
 

4. God eren om de hulp die Hij gegeven heeft.  
Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. Ps 103: 2, Ps 148:18-19 

o Danken: gaat over Gods handelen 

o Lofprijs: vaak een voortvloeisel uit onze dank. Richt zich op wie God is, Zijn 

karakter.  

o Aanbidding is weer het uitvloeisel van lofprijs:  letterlijk ‘toekussen’; je 

buigen. God  verhogen. 
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Jezus als voorbeeld van onze houding  

Jezus  
- Trok Zich geregeld terug uit de drukte om te bidden. 

- Leer van Jezus bidden. Waarom bad Jezus, als Zoon van God? 

- Maakte tijd vrij om te bidden. Had het niet, drukke agenda. Als even kon ging 

Hij bidden. Het straalt iets uit van: Hij had er een enorme behoefte aan met 

Vader te praten. 

- Alleen! 

- In geloof / vertrouwen dat God hoort en gehoor geeft (op Zijn manier). 

Ademde iets van aanbidding en toch gesprek uit. 

- Heilige eenheid met Vader en Heilige Geest. Verheerlijking op berg: heilige, 

intieme eenheid, gemeenschap. 

- Ontzag voor en gehoorzaamheid aan Vader’s grootheid, soevereiniteit, liefde 

voor Hem en wereld en wil... 

- Liefdevolle, heilige, harmonieuze, goddelijke eenheid. Wanneer wij bidden 

treden we die ruimte/eenheid binnen. Wees je ervan bewust. Stel je gedachten 

en hart erop in. 

- Alle emoties kwamen langs bij Jezus in gebed: dank, lof, worstelen 

(Getsemane), waarom (Ps 22, kruis), onbeschrijfelijke hemelse gemeenschap 

(verheerlijking op berg). 

- God is buiten de tijd (maakte het) – kijkt, plant, denkt, doet anders dan wij. 

Toch treedt Hij de tijd binnen door Zoon en Heilige Geest.  

- Gebed was als ’t ware Jezus’ adem. Geen moetje. 

- Jullie inzetten? Kort. 

Houding:  

- Wat leidt en bepaalt je gebeden? 

- Houding: Heilige Geest, Zon. 45 

“…voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist; bovendien wil God 

zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder 

ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken”.  

- Realiseer je, je praat met God. Én God praat tegen jou. 

- Ontwikkeling in je gebedsleven, proces, kost tijd, rust, focus, discipline!!! 

- in afhankelijkheid: Christus, Hij heeft ons toegang tot God gegeven!  

o Ef 3:12 Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot 

God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen.  

o Heb 10: 19 …dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom 

het heiligdom binnengaan. 

- In geloof dat God hoort en verhoort, Jac 5. 

- Vrijmoedig en zonder schroom, Heb 4:16 Laten we dus zonder schroom de 

troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben 

barmhartigheid en genade vinden. 
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- Mt 6: 5-8 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in 

de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik 

verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je 

dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En 

jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

o Niet als de huichelaars, d.w.z. niet in openbaar óm gezien te worden, 

grote dure woorden, lange gebeden indruk te maken op God, mensen. 

o Ga uw binnenkamer in (provisiekast) 

o Sluit uw deur (geen stoorzenders) 

o Niet als de heidenen: geen omhaal van woorden om verhoord te 

worden. 

- In verwachting dát Uw Vader weet wat U nodig heeft 

- Stilte, wachten op God. 

- Overtuiging: gebed is krachtig en heeft uitwerking, Jac 5,16 

- Lichamelijke houding: Ontspannen en ontvankelijke lichaamshouding. Bid, om 

open oren, open ogen, open hart 

- Grenzen – ken en zoek Gods wil 

- Tijd: Niet aframmelen of automatische gebeden zonder nadenken, emoties, 

worstelen, overtuiging. Vgl Onze Vader: kan altijd bidden overtuigd, wissel 

accenten af, sta in je gedachten stil bij betekenis van ieder bede. 

- Een omgaan met, leven met God, ademen, in gesprek zijn. Vertrouwd. Geliefd. 

Wetend God hoort. 

- Iedereen is anders  

- Alleen en/of samen, beiden belangrijk andere vorm, ander doel  

- Praktisch: Ontspannen en ontvankelijke eerbiedige lichaamshouding 

o Bid, om open oren, open ogen, open hart 

o Lees tekst hardop - alsof het nieuw is. Lees met gevoel, aandacht en 

rustig… Bijbellezen is bidden. 

o Leef je in in de tekst. Verplaats in verhaal... 

- Kort: Vraagt: RED – relatie, eerlijkheid, discipline 

Hoe mogen we bidden?  
• Bid om vernieuwing van je eigen leven 

- Erken dat God HEER is, erken Hem als de Wijze, de Almachtige, jouw Schepper, 

Koning, Redder. Vraag Hem jouw wil in overeenstemming te brengen met de 

Zijne.  

o Jac 4:3 & 8 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u 

wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Kom nader tot God, 

dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw 

hart, weifelaars. 

o Ps 2: 11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend 

uw hulde. 

o Benoem/prijs Hem in je gebed. Leer van de Psalmen en Jezus. “U 

bent…” Vele namen van God. Omschrijven zijn daden en aard. Vgl 
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Onze Vader: heilig, koninkrijk kome, wil geschiedde… Zie uitleg 

Catechismus. Dit zet de relatie in juiste perspectief. 

- Als een kind, als een erfgenaam, Rom 8: 15-16 U hebt de Geest niet 

ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 

om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, 

Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.  

- In geloof  

o Rom 10: 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in 

Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over 

Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen zonder 

dat iemand Hem verkondigt?   

o Jac 1: 6-8 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars 

zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan 

weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo aarzelend en 

onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij 

iets van de Heer zal krijgen. 

- Voortdurend, zonder ophouden 1 Thes 5:17-18 bid onophoudelijk, 18dank God 

onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met 

Christus Jezus, verlangt. 

o Het gaat niet om onafgebroken gebed, maar om een voortdurende 

houding van gebed, een houding die steeds Gods hulp verwacht. Het is een 

aanmoediging om te blijven bidden als je nog niets ziet (voor nu en 

toekomst) Bijv. onrechtvaardige rechter Luc 11: 1-8 

o Voortdurend bidden om stand te houden in je geloof/ vertrouwen op God 

Luc 21: 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om 

te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon 

te kunnen verschijnen. 

o Gebed in verdrukking geeft kracht en troost  

Hd 1:14 & 24 Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de 

vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. 

Ef 6:18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 

blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.  

Fil 4:6 Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God 

wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.  

Kol 4:2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 

1Ts 5:17 bid onophoudelijk. 

Rm 15:5 Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de 

overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te 

zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene 

mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. 

- In waarheid en Geest. Eerlijk en geleidt door Gods Geest.  

Joh 4: 22-24 Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de 

redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu 

gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en 
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waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, 

dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid. 

o Waarheid m.b.t. onszelf, wie wij zijn (zondaren, geliefden, begenadigden…) 

, wat we denken en voelen, echt zijn, eerlijk zijn. God wil ons hart (denken, 

voelen verlangens, keuzes), je innerlijk is voor Hem belangrijk: boos, 

teleurgesteld, depressief, lusten. 

o Waarheid m.b.t. God, die waarheid is, echt is. 

o Waarheid m.b.t. ons geloof, dat we niet alleen zeggen, maar ook doen, dat 

we leven in waarheid.  

Joh 3: 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt 

dat God werkzaam is in alles wat hij doet. 

1 Joh 1:6 Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze 

weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 

o Waarheid dat we God gehoorzamen en de weg van de liefde gaan  

Joh 13: 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 

leerlingen zijn. 

Mt 5: 23-24 Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar 

herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, 2laat je gave dan bij het 

altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer 

brengen.  

o Geest o.l.v. de Heilige Geest, die rechtstreeks tot je spreekt ook door Gods 

Woord de Bijbel tot je spreekt. 

- In eenvoud, met woorden die recht uit je hart komen, m.b.t. jezelf, God en 

de ander. 

Wees dus boos, teleurgesteld, verdrietig, jaloers…etc. God kan wel tegen een 

stootje. Lees maar de Psalmen. 

- Bidden is als ademen (beeld hart: bloedsomloop) 

o Uitademen: hart leegmaken voor God, ‘rotzooi’ eruit 

o Inademen: Gods woord tot je nemen, van Gods Geest ontvangen: kracht, 

wijsheid, waarheid, onderscheid, kennis, moed, troost. Waarheid erin. 

 

Oefening Bijbel bidden – Psalm 84   
• Kleine groep maximaal vijf. 

• Rust. 

• Bijbel bidden – oefening – Psalm 84  

o Vraag jezelf: wat raakt je? (luisteren) 

o Leiders lezen hardop 

o Stilte nog een keer lezen 

o Bidt wat je raakte. Ook al is het herhaling van anderen. 

o Kan ook vers om de beurt lezen en in eigen woorden bidden... 

 
Afsluiting 
• Je haalt eruit wat je erin stopt! 

• Oefen jezelf in eerlijkheid, sta stil bij wat je denkt en voelt en vraag God je hart 

(motieven te doorgronden) 
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• Oefen jezelf in dankbaarheid  

• Oefen met Bijbelgedeelte bidden. Minstens vijf. Herhaal een paar dagen later 

weer. Wat merk je? Uitschrijven mag ook. 

• Tip: zoek een gebedsmaatje, vorm een duo/ trio met iemand uit de groep en 

breng in praktijk! 

• Vragen welkom per mail of app, proberen ze mee te nemen, in cursus of preek. 
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