Werkblad: Bidden met verwachting
Vragen bij Bijbelstudie Foppe Wiersma. Bekijk de bijbelstudie voor je deze vragen bespreekt.
In de video gaat het over het belang van 'momenten op de berg'; tijd met God om visie van
Hem te ontvangen. Zoals Mozes op de berg visie en instructie ontving. En zoals de Here Jezus
tijd nam om met Zijn Vader te zijn. Daarin neemt Hij ook zijn leerlingen mee, zodat zij
hemelse visie en instructie ontvangen.
Lees Mattheus 17:1-9.
1. Welke visie ontvingen de leerlingen op de berg?
2. Welke instructie krijgen ze?
Zo hebben wij het ook nodig dat we visie en instructie van Hem ontvangen, door de Schrift
en door Zijn Geest. Jezus geeft ons instructie over de focus van ons leven. Die instructie
geeft Hij ook vanaf een berg: Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles (eten, drinken,
kleding) nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. - Mattheus 6:32-33
De woorden die we van Hem ontvangen, zijn het startpunt voor een verder gesprek/gebed
met Hem. Dat leren we ook uit het leven van Daniël. Hij is ver van zijn vertrouwde Jeruzalem,
omdat hij is weggevoerd (ballingschap) naar Babel. Daar krijgt hij een verplichte
inburgeringscursus, inclusief naamswijziging en een opleiding aan de universiteit van
Babylon. Er wordt hard aan zijn identiteit getrokken. Toch blijft Daniël trouw aan de God van
Abraham, Isaak en Jakob. Hij richt zich letterlijk op Jeruzalem om te bidden. Ook leest hij de
woorden van de profeet Jeremia. Na 70 jaar zal er verandering komen, ontdekt hij zo. Vanuit
die openbaring gaat Daniël bidden.
Lees Daniël 9:2-4
3. Heb jij dit ook wel eens gedaan: bidden vanuit een Bijbeltekst? Welke Bijbeltekst was
voor jou startpunt van een gebed? Vertel elkaar daar eens over.
Daniël leest de Bijbel. Dat inspireert hem tot bidden. God beantwoordt dat gebed door
Daniël meer inzicht en openbaring te geven.
4. Welke inzicht geeft de Here Jezus je voor gebed over:
A. Zorgen?
B. De regering?
C. Jeruzalem?
D. De volkeren?
Vragen bij Bijbelstudie Oscar Lohuis. Bekijk de studie voor je deze vragen bespreekt.

5. Hoe groot is het besef bij jou dat jouw vragen aan God een rol spelen
in wat er in de wereld zal gebeuren?
6. Hoe kan in ons leven het tempelplein een rovershol worden, figuurlijk gesproken?
7. Geloof jij dat jij God op andere gedachten zou kunnen brengen? Dat God zich laat
verbidden? Dat Hij jou als persoon behandelt en serieus rekening houdt met jouw
inbreng?
8. Hoe gaat het met je gebedsleven? Als je gebed tot stilstand is gekomen, waardoor is
het bidden, het praten met God, het voorbede doen voor de noden van de wereld,
tot stilstand gekomen?
9. Welke gewoonten, mensen, plekken, hulpmiddelen, kunnen jou helpen om meer een
bidder te zijn?
10. Welke gedachten helpen jou het meest om te bidden met verwachting, met geloof?
Onderstaande Bijbelteksten kunnen een startpunt zijn voor gebed. Neem daar samen eens
de tijd voor.
Romeinen 10:1 Broeders, de oprechte wens van mijn (de apostel Paulus) hart en mijn gebed
tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.
Psalm 122:6-9 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en
mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal
het goede voor u zoeken.
Fillipenzen 4:6-7 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden
en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; Wees in geen ding bezorgd, maar laat
uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God
(vergelijk: Psalm 23:4; Johannes 14:27).
1 Timotheus 2:1-2 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er
smeekbeden, voorbeden en dankgebeden worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en
gezagdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle godsvrucht en
waardigheid.
Voorbede verzoek
Mocht je bij het bidden voor het werk dat de NEM doet inzicht of visie ontvangen, dan willen
we je vrijmoedig vragen dit met ons te delen via secretariaat@neareastministry.nl.

