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���� Gebed en lofprijzingGebed en lofprijzingGebed en lofprijzingGebed en lofprijzing 

 Iemand heeft een lied, gedicht, een gebed of iets gelezen dat hem/haar afgelopen week geraakt heeft. 

���� De binnenkomerDe binnenkomerDe binnenkomerDe binnenkomer    

Laten wij elkaar iets vertellen over ons gebedsleven. Hoe komt je relatie met de Heer tot uiting in jouw 
gebedsleven? Is je gebedsleven veranderd in de loop van je leven met God? Hoe? En zo niet, waarom 
niet? 

 Stellingen en meStellingen en meStellingen en meStellingen en meningenningenningenningen    

In deze serie studies beginnen we iedere keer met drie stellingen. Reageer op de stellingen met de 
reacties: waar, niet waar, gedeeltelijk waar, ik weet het niet. 
 
1. Voor het bidden in de Geest heb je een bepaalde gemoedstoestand nodig. 

0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 
2. Wanneer gelovigen samen bidden, verhoort de Heer gebeden sneller. 

0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 
3. Wanneer je niet bidt, ben je geen kind van God. 

0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 
 

���� Wat leertWat leertWat leertWat leert de Bijbel de Bijbel de Bijbel de Bijbel????    

  
Lees en bespreek Efeze 6:18-20 

 
18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het 
openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 
evangelie bekend te maken, 20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe 
vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.  
 

1. In de lezing wordt duidelijk gemaakt dat in de grondtekst niet staat: bidden in de Geest, maar 
bidden in geest. Doordat het lidwoord ‘de’ ontbreekt wordt de nadruk niet gelegd op de persoon van 
de heilige Geest, maar op een werkzaamheid van de Geest in onze geest. Het gaat dan om een 
houding waarin we bidden. Welke houding in ons gebedsleven eert God? 

2. Efeziers 2:18 en 6:18 zijn beide teksten over gebed. Wat leren ze jou wanneer je ze met elkaar in 
verband brengt? 

3. Waarom kan bidden in geest niet zonder de heilige Geest? 
4. Welke relatie ligt er tussen de geestelijke wapenrusting en gebed? 
5. Paulus vindt de boodschap van het geheimenis zo belangrijk dat hij er voorbede voor vraagt (:19). 

Dit doet hij met woorden als bidden en smeken (iets zeer dringend vragen vanwege een grote 
nood). Waarom vindt Paulus dit zo belangrijk denk je? 

 

� Wandelen met Wandelen met Wandelen met Wandelen met het Woordhet Woordhet Woordhet Woord    

 
6. De betekenis die er in het Griekse woord voor bidden ligt is ‘iets hardop uitspreken voor God in het 

besef van Zijn aanwezigheid’. Waarom is het belangrijk dat we hardop de dingen bij God brengen? 
7. Vele gelovigen stoppen energie in gebeden waar het gaat om de verbetering van de 

levensomstandigheden op aarde. Larry Crabb schrijft in dit verband: 
 

Het is moeilijk deze vreselijke conclusie te negeren: God is als de verpleegkundige die nooit reageert hoe 
hard we ook drukken op dat kleine knopje naast ons ziekenhuisbed. Hij komt niet om ons te helpen. Hij 
reageert niet op onze pijn. En dan brengt Hij ons in de war… 
…Het is moeilijker ons verlangen naar God te ontdekken als alles goed gaat. We zouden misschien kunnen 
denken dat dat er wel is, maar vaak verlangen we er alleen maar naar om God te gebruiken, niet om van 
Hem te genieten. Gebroken dromen zijn ware zegeningen; ze helpen ons onze echte hoop te ontdekken 

 
Ken jij deze gedachten ook? Zo ja, hoe beïnvloedt dit je gebedsleven. Zo niet, waarom niet? 

 
8. In Judas :20 wordt de gelovige aangemoedigd om te bidden in een heilige geest (letterlijk: het gaat 

hier niet om de persoon van de heilige Geest, maar wat de heilige Geest geeft aan de gelovige; een 
heilige geest). Waarom is het zo belangrijk dat wij een heilige geest hebben in ons gebedsleven? 

 
9. Wat betekent ‘bidden en smeken bij elke gelegenheid’ voor jou? 

 
10. Wat kun jij leren van Paulus vraag om voorbede?  


