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Bidden is de
ademhaling van de ziel.
Ademen gaat vanzelf, je
hoeft er niet bij na te
denken. Die natuurlijke
beweging, inademen en
uitademen, geeft
zuurstof en maakt
leven mogelijk. Zo is
bidden voor een
christen. Het is het
hart van onze omgang
met de Heer.



WEEK 1

''Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jeremia

29:12

01 MAANDAG

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we

telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4:16

02 DINSDAG

Toen de Heer Jezus in gebed was, zei een van Zijn discipelen tot Hem toen Hij

ophield: ‘Heer, leer ons bidden’ Lukas. 11:1

03 WOENSDAG

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet

bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die

God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en

zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij.

En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet

vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht

doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei:

Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn

uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen

te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon

des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

04 DONDERDAG



Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons

luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 1 Johannes 5:14

05 VRIJDAG

WEEK 1

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die

aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven

worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie

twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en

neergeworpen wordt. Jacobus 1:5-7

06 ZATERDAG

En breng ons niet in beproeving, maar red 

ons uit  de greep van het kwaad. 

Matteüs 6:13

07 ZONDAG

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag

dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden

en te smeken dat u vervuld mag worden met

de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en

geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een

wijze de Heere waardig, Hem in alles

behaagt, in elk goed vrucht draagt en groeit

in de kennis van God, terwijl u met alle kracht

bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte

van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in

alles te volharden en geduld te oefenen.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons

bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben

aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Kolossenzen 1:9-12

08 MAANDAG



WEEK 2

Het hogepriesterlijk gebed Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en
zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan
allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de
aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk
Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.
Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt.

Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Want de
woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen,
en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd

dat U Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die
U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is,
is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen
zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven

hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. Toen Ik met hen in de wereld was,
bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en

niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift
vervuld wordt. Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle
Mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft
hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid

niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn
niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw
woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de

wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de
waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in
Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat
ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals
Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld

erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn

heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de
grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend,
maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb

hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U
Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

09 DINSDAG

HET HOGEPRIESTERLIJK GEBED



WEEK 2

En terwijl zij de Heere dienden en vastten zei de Heilige Geest:
zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk
waartoe Ik hen geroepen heb. Nadat ze gevast en gebeden
hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.
Handelingen 13:2-3

12 VRIJDAG

''Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees
goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie
jullie slecht behandelen. Lucas 6:27-28

13 ZATERDAG

Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten,
vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je
misstappen vergeeft. Marcus 11:25 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie
ons iets schuldig was. Matteüs 6:12

14 ZONDAG

'Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift was gesteld,
ging hij naar zijnhuis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van
Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God
en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.
Daniel 6:11

11 DONDERDAG

'‘Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen legde ze een
gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch
oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet.
Schenk mij een zoon, denk schenk ik hem voor zijn hele leven aan
u.   Samuel 1:10

10 WOENSDAG



'In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en

mij uit de nood gered. Psalm 34:7

17 WOENSDAG

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle

omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met

Christus Jezus, verlangt. 1 Tessalonicenzen 5:16-18

18 DONDERDAG

Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de

geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

Matteüs 26:41

16 DINSDAG

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, 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. Bij

het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals

de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan

woorden verhoord zullen worden. Mattheus 6:6,7

15 MAANDAG

WEEK 3

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt

en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God,

die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in

Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4:6-7

19 VRIJDAG

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig

wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Romeinen 12:12

20 ZATERDAG

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet

wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de

Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Romeinen 8:26

21 ZONDAG



Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met

Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Handelingen 1:14

23 DINSDAG

Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur

voor hem bidden tot God. Handelingen 12:5

22 MAANDAG

''Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons. Ezra 8:23

24 WOENSDAG

'Spreek, want Uw dienaar luistert’  1 Samuel. 3:10

25 DONDERDAG

WEEK 4

14Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,

15naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16opdat Hij u

geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht Efez. 6:10gesterkt te worden

door Zijn Geest in de innerlijke mens,17opdat Christus door het geloof in uw harten

woont en u in de liefde Kol. 2:7geworteld en gefundeerd bent, 18opdat u ten volle

zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en

hoogte is,19en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat,

opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 20Rom. 16:25

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken,

overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,21Hem zij de heerlijkheid in de

gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 3:14-21

26 VRIJDAG

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

27 ZATERDAG

Zegenbede: 24De HEERE zegene u en behoede u! 25De HEERE doe Zijn aangezicht

over u lichten en zij u genadig! 26De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve

u vrede! Numeri 6: 24-26

28 ZONDAG


