
 

WAT DE BIJBEL ONS LEERT OVER GEBED EN GELOOF  
 

Het gebed 
1. Hoe communiceren wij met God?      (Daniel 9:3) 
........................................................................................................................... 
2. Wat is gebed?         (1 Samuel 1:9-15) 
........................................................................................................................... 
3. Hoeveel kracht heeft een oprecht gebed?      (Jak .5:16) 
........................................................................................................................... 
4. In de naam van wie moeten wij bidden?      (Johannes 14:13 ) 
........................................................................................................................... 
5. Verhoort God ons gebed?      (Mattheüs 7: 7-11) 
........................................................................................................................... 

 
Geloof 
6. Wat is geloof?                 (Hebr .11:1.6) 
........................................................................................................................... 
7. Hoe wordt geloof ontwikkeld?         (Romeinen 10: 17) 
........................................................................................................................... 
 

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1. Bid drie keer per dag.  
2. Oefen het privé gebed.  
3. Vraag voor belangrijke dingen.  
4. Vraag in geloof.   

(Psalm 55:17) 
(Matteus 6:6) 

(Jak. 44: 3) 
      (Matteus 21:22) 

 

Het is in je voordeel om elke dag te bidden ( Lukas 18:1 ;Romeinen 12: 12). Het beste schema 
is om drie keer per dag te bidden (Daniël 6: 10). Er moet een constante  geest van gebed zijn (1 
Thessalonicensen 5:17). De zaken waar men voor moet bidden. Dankbaarheid (Filippensen 
4:6). Verschillende verzoeken (Jak.1:5 ; Johanes15:7). Belijdenis van zonde (Daniël 6:10; Psalm 
32:3-6). Er moet voor de noden van anderen gebeden worden (Job 42:10) Voorwaarden 
waardoor God onze gebeden zal beantwoorden. Vraag in geloof (Mattheüs 21:22). Vraag de 
goede dingen (Jak 4:3). Vraag wat in overeenstemming is met de wil van God (Lucas 22:41,42). 
Toon een vergevingsgezinde geest (Marcus11:25).  Wees volhardend in het gebed (Lukas 
18:1). Onderhoud de geboden (1Joh 3 :22). Redenen waardoor God een gebed niet 
beantwoordt. Als je egoïstisch vraagt (Jak4:3). Twijfelen (Jak 1:6). Ontbreken van een 
vergevende geest (Mattheüs 6:14,15) een verborgen zonde in het hart (psalm66:18). 
Ongehoorzaamheid aan de Heilige Wet van God (Spreuken 28:9). God belooft de gebeden te 
beantwoorden (Psalm 3:4 ; 40:1,2 ; Mattheüs 7:7-12). 
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Mijn Besluit :  
Ik geloof dat God het gebed beantwoordt 
Ik heb besloten om elke dag met geloof te 
bidden  
 

 Ik accepteer          Leraar 
 
........................          ........................ 
 
 
 


