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Delta groeistudie – vaardigheden (3) Leren bidden 

 OPDRACHT 

� Bid. Aan het begin en als kring aan het eind. 

� Onderricht. Bidden is een tweegesprek. 

� Onderricht. De hand illustratie over gebed.  

� Oefening. Leer de Bijbel te gebruiken bij het bidden.  

� Deel de studie uit. Bij punt B. 

 LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER 

A. BIDDEN IS EEN TWEEGESPREK  

 

Gesprek 1    is een eenrichtingsgesprek! God spreekt tot jou en 

zegt dat je niet mag liegen, maar in jouw gebed reageer je 

niet op wat God in de Bijbel tegen je zegt! 

 

 

 

Gesprek 2 is een tweerichtingsgesprek! In je gebed reageer je 

op wat God in de Bijbel tegen je zegt! 

        

 

Gebed is dus een tweerichtingsgesprek. Lees maar eens Genesis 18:17-33 en tel hoeveel keer God en Abraham elkaar 

afgewisseld hebben in het gevoerde gesprek. In dit ene gesprek tussen God en Abraham sprak God zeven keer en Abraham 

zes keer. Dit voorbeeld in de Bijbel laat zien dat gebed een gesprek kan zijn tussen God en de mens. God en de mens 

spreken om de beurt. God spreekt tot de mens en de mens spreekt tot God. En in dit geval had God het eerste en het laatste 

woord (zie Hebreeën 1:1-2)! 

In Genesis 18:17,20-26 nam God het initiatief om met Abraham te spreken. En Abraham antwoordde God. 

Maar in Psalm 5:4 nam David het initiatief om met God te spreken. En David bleef uitkijken naar wat God ging zeggen of 

doen als antwoord op zijn gebed! David hoopte niet alleen, maar verwachtte gewoon dat God op een gegeven moment zijn 

gebed zou beantwoorden! Hij wist immers dat God geen dode afgod of verzonnen god was zoals in de andere godsdiensten, 

maar de Levende God! 

SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting....    Gebed is een tweerichtingsgesprek tussen God en de mens. Zij spreken afwisselend met elkaar. 

Allebei mogen het initiatief nemen. 

B. DE HAND ILLUSTRATIE OVER GEBED 

Gebed is een innerlijke reactie op God verwoorden.  

Lees Psalm 33:1-4 HSV, Psalm 51:1-6,9-14, Psalm 119:33-37, Exodus 32:9-14 en Psalm 107:4-16 

Uit deze bijbelgedeelten kunnen we leren hoe we gehoor kunnen geven aan God als Hij tot ons spreekt of iets in ons leven 

doet.  

GOD                              Gesprek 2: 
 GOD 

GODS WOORD: 
bv. “Je mag niet 
liegen.” 
Leviticus 19:11 

MIJN GEBED: 
bv. “Heer, ik belijd dat ik gelogen 
heb. Vergeef me en help me de 

waarheid te spreken.” 

JIJ 

GOD                             Gesprek 1: 

GO 
GODS WOORD: 
bv. “Je mag niet  

liegen.”Leviticus 19:11 
MIJN GEBED: 

bv. “Heer, genees mij 

alstublieft!” 

JIJ 

WOORD: 
Gods Woord waarschuwt 
Abraham GEBED: 

Abraham reageert door 

voorbede te doen. 

GOD Genesis 18:17-33 
 

Abraham 

GEBED: 
David bidt 
’s morgens en blijft  
uitzien naar wat God  

gaat zeggen of doen. 

WOORD of ACTIE: 
God reageert later door zijn 

woord of handeling. 

 Psalm 5:4 GOD 

David 
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Wat zegt of doet God in elk van de volgende bijbelgedeeltes? En hoe verwoorden mensen hun innerlijke reactie daarop? 

 

 

 
 

 

 
 

 
SaSaSaSamenvattingmenvattingmenvattingmenvatting. . . . Gebed is gehoor geven aan of reageren op 

God als Hij tot je spreekt of iets doet in jouw leven. 

Jouw reactie kan bestaan uit:  

(1) lofprijzing 

(2) belijden van zonden 

(3) persoonlijke verzoeken 

(4) voorbeden voor anderen en  

(5) dankzegging  

 

Samen de vijf vingers van de hand illustratie over gebed. 

 

C. WANNEER OP GOD TE REAGEREN IN GEBED 

1. Gebed als reactie op Gods Woord wanneer je stille tijd houdt 

Nadat God tot je gesproken heeft door middel van je uitgekozen bijbelvers tijdens je stille tijd, kun je op God reageren door 

je uitgekozen bijbelvers tot God terug te bidden. Bid je uitgekozen bijbelvers voor jezelf en daarna voor een familielid. Bid 

dan je uitgekozen bijbelvers voor iemand dichtbij (in je gemeente, op je werk, in je buurt) en voor iemand anders ver weg (in 

een andere stad of ander land). 

2. Gebed als reactie op Gods Woord na bijbelstudie 

Nadat God tot je gesproken heeft door middel van een Bijbelstudie, kun je op God reageren door iets wat je geleerd hebt 

terug te bidden tot God. Bid vooral over hoe God wil dat je wat je geleerd hebt toepast in je leven. 

3. Gebed als reactie op Gods Woord als je de Bijbel leest 

Nadat God tot je gesproken heeft door de Bijbel die je leest, kun je een hoofdstuk of gedeelte van een hoofdstuk vers voor 

vers terugbidden tot God. Je gebruikt wat daar staat als inhoud voor je gebed. Je gaat in op wat daar staat. 

D. OEFENING 

Lees Psalm 103:1-13 en bid elk vers (indien mogelijk) terug tot God.  

 

WOORD/ACTIE:  
God laat de nood van het volk 
aan Mozes zien. 

 

GEBED/REACTIE:  
Mozes doet voorbede voor het 
volk.  

 

GOD (4) Exodus 32:9-14 

Mens 

 

WOORD/ACTIE:  
Door de profeet Natan 
veroordeelt God Davids zonde. 

 

GEBED/REACTIE:  
David belijdt zijn zonde en vraagt 
om vergeving en reiniging.  

 

GOD (2) Psalm 51:1-6,9-14 

Mens 

 

WOORD / ACTIE:  
God redt mensen uit hun 

benauwdheid. GEBED / REACTIE:  
Zij danken God voor zijn liefde, 
goedheid, redding en wonderen. 

GOD (5) Psalm 107:4-16 

Mens 

 

WOORD / ACTIE:  
God spreekt en wijst je de weg 
door zijn woorden: wetten, 
geboden, richtlijnen en 
beloften. 

GEBED / REACTIE:  
De psalmist vraagt God om 
wijsheid, richting in zijn leven en 
hulp om zijn ogen van lege / 

waardeloze dingen af te houden. 

GOD (3) Psalm 119:33-37 

Mens 

 

WOORD/ACTIE:  
Gods Woord is recht (oprecht), 

al zijn werk betrouwbaar. 
GEBED/REACTIE:  
God prijzen met gebed, muziek 
en zang. 

GOD (1) Psalm 33:1-4 (HSV) 

Mens 


