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HET BELANG VAN DAGELIJKS GEBED
Alle bijbelteksten komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

Dagelijkse gewoontes en routines zijn van groot belang in ons leven. Ze geven onze dag 

samenhang, structuur en betrouwbaarheid waardoor we ons stabiel en veilig voelen. 

Waarschijnlijk volg je iedere morgen wanneer je opstaat dezelfde routines, en wanneer 

deze doorbroken worden voel je je afgeleid en onveilig. Velen van ons gebruiken deze 

dagelijkse gewoontes om op te staan, je klaar te maken of zelfs om te sporten, maar hoe 

zit het met je geestelijke gewoontes? Hoe bouwen we daar goede routine in op? 

Voor de Hebreeër uit de tijd van de bijbel waren geestelijk gewoontes een fundamenteel 

onderdeel van het dagelijks leven. Ze hadden iedere dag een vaste tijd voor gebed, iedere 

week hielden ze de sabbat om rust te nemen, en ze hadden zelfs bepaalde speciale 
feesten gedurende het jaar om zich bewust te zijn van de goedheid van hun God en hun 

plaats in zijn epische verhaal. In Handelingen 3:1 lezen we hoe Petrus en Johannes tijdens 

het gebedsuur naar de tempel gingen. In Daniël 6:10 lezen we hoe Daniël drie keer per 

dag bad, iets dat hij altijd al deed. Hun levens werden gevormd rond gewoontes die 

gebed en het lezen van de bijbel inhielden.

Net zoals onze lichamen iedere dag eetgewoontes nodig hebben om vol en gevoed te 

blijven, zo heeft onze geest ook eetgewoontes nodig om vol en gevoed te blijven. De 

meeste mensen eten drie keer per dag. Stel je eens voor dat wij drie korte momenten per 

dag zouden inruimen om onze geest te voeden met gebed en bijbellezen. Zou onze geest 

dan niet enorm groeien?

Wanneer je door de dag heen tijd neemt om aan God te denken, dan leef je werkelijk zoals 

Romeinen 12:2 beschrijft: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word 
veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de 

goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." Iedere keer als je rust neemt om de 
bijbel te lezen en te bidden, vernieuw je je denken. Als je dat doet, zal de Heilige Geest je 

helpen om iedere dag Gods wil aan je bekend te maken. 

We willen je aanmoedigen om dit gebedsdagboek als een handleiding op te pakken om 
dagelijkse routines te creëren. De ochtend-, middag- en avonddelen bevatten 

bijbelteksten en gebeden die je kunt proclameren en bidden. We hebben ook een deel 
toegevoegd met gebeden en zegeningen met specifieke thema’s en onderwerpen die je 

op iedere moment kunt bidden. De bijbel leert ons dat onze woorden kracht hebben, dus 
proclameer deze bijbelteksten en gebeden hardop over jezelf, breng je gezin of 

huisgenoten samen en bid en proclameer ze ook over hen.



OCHTENDGEBEDEN

04



Bid iedere morgen deze drie bijbelteksten samen met Gods wereldwijde familie. 

Het Sjema (Deuteronomium 6:4-5)

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, 

liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht… In Jezus naam, 

amen. 

Het Onze Vader (Matteüs 6:9-13)

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil 

geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En 

vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in 

verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

De Priesterlijke Zegen (Numeri 6:24-26)

De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede, amen!

In aanvulling op de bovenstaande gebeden kun je ook een van de volgende gebeden 
bidden. Overweeg deze te combineren met het leesplan van The Whole Story.

Klaagliederen 3:22-24 (NBG’51)

Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn,

want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw,

groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.

Jozua 24:15

Kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van 

de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land 

bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

Psalm 119:105, 111-12

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal 

het gestand doen: ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen. Uw getuigenissen 

heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want zij zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb 

mijn hart geneigd om overeenkomstig Uw verordeningen te handelen, voor eeuwig, tot 

het einde toe.
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Psalm 145:1-9

Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere 

dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. De HEERE is groot en 

zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal Uw 

werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de 

heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van 

Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen; Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij 

zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk 

zingen van Uw gerechtigheid: Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan 

goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

De Zaligsprekingen (Matteüs 5:2-11)

En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want 

van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die 

hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de 

barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van 

hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen 

genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is 

het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen 

allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is 

groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Psalm 111

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun 

gemeenschap. De werken van de HEERE zijn groot, zij worden onderzocht door allen 

die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, Zijn gerechtigheid houdt 

voor eeuwig stand. Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, de HEERE is 

genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen. Hij denkt voor 

eeuwig aan Zijn verbond. Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn 

volk door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De werken van Zijn handen 

zijn waarheid en recht, al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund, voor 

eeuwig en voor altijd, want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft Zijn volk 

verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; Zijn Naam is heilig 

en ontzagwekkend. De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar 

handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand.
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Psalm 91

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van 

de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik 

vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke 

pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, 

Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de 

nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, 

voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw 

zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met 

uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, 

HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil 

zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel 

geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw 

voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge 

leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik 

hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij 

aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit 

helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn 

heil doen zien.
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MIDDAGGEBEDEN
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Bid iedere middag een of meer van deze middaggebeden.

Psalm 144:15

Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.

Psalm 84:6 vrij naar HSV

Welzalig de mens van wie de kracht in U is in hun hart zijn de gebaande wegen naar Zion.   

Gezegend is de mens die studeert en bidt, moge hij u altijd prijzen. Gezegend zijn 

de mensen die leven om uw woord te bestuderen en te bidden, gezegend zijn de 

mensen die de Heer hun God maken. In Jezus naam, amen. 

Deuteronomium 4:39

Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel 

en beneden op de aarde, niemand anders!

Openbaring 1:8

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en 

Die komt, de Almachtige.

Psalm 145:10-21

Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de 

heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de 

mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van 

Zijn Koninkrijk. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat 

alle generaties. De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. De 

ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet Uw hand 

open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn 

wegen, goedertieren in al Zijn werken. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen 

die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort 

hun hulpgeroep en verlost hen. De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle 

goddelozen vaagt Hij weg. Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, alle vlees zal 

Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.
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Psalm 19:15 

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw 

aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Psalm 51:17

Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.

Jozua 1:9

Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met 

u, overal waar u heen gaat.

Filippenzen 4:4-9

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle 

mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in 

alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van 

God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus 

Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein 

is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs 

is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; 

en de God van de vrede zal met u zijn.
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AVONDGEBEDEN
Bid, voordat je naar bed gaat, iedere avond een of meer van deze gebeden.

Psalm 79:13

Dan zullen wíj, Uw volk en de schapen van Uw weide, U voor eeuwig loven; van generatie 

op generatie zullen wij van Uw roem vertellen.

We danken u, onze God, voor onze levens die in uw handen liggen, voor onze 

zielen die van u zijn. Wij danken u Iedere dag voor uw wonderen. Voor uw 

wonderen in ieder seizoen, avond, morgen en middag. Uw barmhartigheid raakt 

nooit uitgeput. Altijd zullen we in u vertrouwen. In Jezus naam, amen.

Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de 

HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw 

Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u 

over-dag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 

uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot 

in eeuwigheid.

Filippenzen 1:6

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de 

dag van Jezus Christus.

Hebreeën 4:14,16

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk 

Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Laten wij dan met

vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen 

en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Efeziërs 3:14-21

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie 
elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de 
rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke 



mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en 
gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de 
breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de 
kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu 
Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de 
kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus 
Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

12



BEDTIJDGEBEDEN
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Kies voor je naar bed gaat hiervan een of meer om te bidden en te overdenken.

Psalm 3:6

Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

Psalm 4:8 

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

Johannes 8:12

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal 

beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Gezegend zij u Heer onze God, koning van het heelal, die me slaap geeft en zorgt 

dat ik ga slapen. Laat me in vrede slapen en in vrede wakker worden. Houdt alle 

slechte gedachten, dromen en gedachten weg uit mijn denken. Laat me helder 

wakker worden en met een licht in mijn ogen, omdat u het bent die de wereld 

verlicht met uw heerlijkheid. In Jezus naam, amen.



GEBEDEN EN 
ZEGENBEDES 
VOOR ELK 
MOMENT
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Bid deze gebeden en zegeningen wanneer ze nodig zijn.

GODS OPSTANDINGSKRACHT

Jesaja 25:8

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten 

afwissen.

Johannes 11:25-26

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 

en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.

U bent machtig, Heer onze God, en doet doden herleven. We weten dat u ons kunt 
redden. U houdt ons levend. U toont ons uw vriendelijkheid. U tilt hen overeind die 
vallen. U geneest de zieken. U bevrijdt de gevangenen. U houdt uw belofte aan de 
doden en brengt ze tot leven. Wie is als u, onze Koning? Wie laat mensen overlijden 
en wekt ze weer op tot leven? U brengt de doden opnieuw tot leven. Gezegend 
bent u, Heer onze God, die de doden tot leven brengt. 

DE HEILIGHEID VAN GOD

Psalm 22:4

Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.

Jesaja 6:3 

Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn 

heerlijkheid!

U bent heilig en uw naam is heilig en wij, uw volk, loven u iedere dag. Gezegend zij 
u, Heer onze God, u die heilig bent. 
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BEKERING EN VERGEVING

Openbaring 3:18-22

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en 

witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. 

En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht 

en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand 

Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem 

gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals 

ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, 

laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

2 Kronieken 7:14

[Als] Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn 

aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel 

horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Breng ons terug naar u, Vader. Breng ons dicht bij u. We hebben spijt van de 

slechte dingen die we gedaan hebben, help ons te bekeren. Vergeef ons Vader, 

voor alle zonden die we gedaan hebben. Vergeef ons Vader, zelfs voor de 

zonden die we met opzet deden. Gezegend zij u, Heer onze God, die zonden 

vergeeft. 

REDDING EN VERLOSSING 

Psalm 119:153-154 

Zie mijn ellende aan en red mij, want Uw wet heb ik niet vergeten. Voer mijn rechtszaak en 

verlos mij; maak mij levend overeenkomstig Uw belofte. 

U ziet ons lijden. U helpt ons wanneer we in problemen zitten. U helpt ons omwille 
van uw naam, want u bent de grote verlosser. Gezegend bent u, Heer onze God, 
die allen verlost. 
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DE SABBAT

Jesaja 58:13-14

Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te 

doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd 

wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, 

niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen 

in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het 

erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.

Dank u Heer voor het geschenk van de Sabbat. U bent de Heer van de Sabbat en 
onze Sabbatsrust. We verheugen ons in u en uw heilige dag. U bent het licht van 
de wereld, help ons uw beelddrager en ook licht te zijn. We nodigen u uit in onze 
huizen en danken u voor de gave van uw aanwezigheid. Gezegend zij u, Heer 
onze God, onze Sabbatsrust. 

GENEZING 

Jeremia 17:14  

Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U 

bent mijn lofzang.

Genees ons, o Heer, want u bent God, de genadig geneesheer. Door uw hand zullen 

we volledig genezen worden. Gezegend zij u, Heer onze God, die de zieken geneest. 

RECHTVAARDIGHEID 

Matteüs 6:33-34

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van 

morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
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Onze God, wees genadig voor hen die rechtvaardig zijn. Beloon alle mensen die 
geloven en vertrouwen op uw naam, die eerst uw koninkrijk en uw rechtvaardige 
wegen zoeken. Laat ons niet beschaamd of bezorgd zijn over dingen, omdat we op 
u vertrouwen. Gezegend bent u, Heer onze God, die de rechtvaardigen beschermt.

VREDE

Kolossenzen 3:12-15

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens 

van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar 

en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook 

Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de 

liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw 

harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Geef ons en uw hele volk vrede, goedheid, zegen, vriendelijkheid en genade. Zegen 

ons, o God, met uw licht. Het is door uw licht dat u ons uw woord heeft gegeven 

dat ons leven geeft. U geeft ons liefde van goedheid, zegen, bewogenheid, leven en 

vrede. Zegen uw volk met vrede. Gezegend bent u, Heer onze God, die zijn volk 

zegent met vrede. 

DANKZEGGING VOOR REDDING

Psalm 118:14-15

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de 

rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing:

We danken u Heer, dat u onze ziel uit liefde en trouw aan ons heeft teruggegeven. 

We zullen voor eeuwig dankbaar zijn voor uw reddende genade en onze plaats in uw 

familie. 
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WIJSHEID

Psalm 111:10

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een 

goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand.

Het begin van wijsheid is om de Heer te vrezen. Zijn lof duurt voor eeuwig. De naam 

van zijn koninkrijk is voor eeuwig gezegend. Ons erfdeel is in de Heer. Laten we 

luisteren naar het onderwijs van onze moeders, de terechtwijzingen van onze vaders 

en het woord van God dat door onze leiders gesproken wordt. We vertrouwen op de 

Heer, volgen zijn rechtvaardige wegen en kijken uit naar zijn glorieuze terugkeer. 

PUURHEID VAN HART EN ZIEL

Psalm 51:12-14

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 

Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef 

mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. 

Mijn God, de ziel die u in mij legde is puur. U schiep het. U maakte het. U blies het 
leven in mij. U houdt het veilig. Op een dag zult u het van mij afnemen. Zolang ik 
leef is het mijn gebed dat u een rein en puur hart in mij schept, zoals u het 
oorspronkelijk bedacht en bedoeld had. Gezegend bent u, God, die alles herstelt. 
Schep nu een rein hart in mij.

ISRAEL EN DE HEROPBOUW VAN JERUZALEM

Psalm 147:2

De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
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Zij die slecht spreken over Israël en zij die slecht handelen naar Israël moeten 
gestraft worden. Heer, we vragen dat u alle kwaad vernietigt en de vijanden van 
Israël wegvaagt. Reken in deze tijd af met deze slechte mensen. Keer met genade 
terug naar uw stad Jeruzalem. Herbouw in onze tijd uw stad snel. Herstel de 
troon van David in Jeruzalem. Stuur ons uw redding. We wachten op de 
terugkomst van de Messias. Gezegend bent u, Heer onze God, die de vijanden 
vernietigt en de stad herbouwt. 

DE WAPENRUSTING VAN GOD 

Efeziërs 6:10-18

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed 

u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige

verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar

tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van

dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem

daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van

het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel

omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de

voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het

schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl

u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam

bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Vandaag trekken we de wapenrusting van God aan, om sterk in de Heer te zijn en in 

de sterkte van zijn macht. Want wij vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen 

heersers, machten en krachten van de duisternis, tegen kwaadaardige geestelijke 

machten in de hemelse gewesten. We doen de helm van redding op, want u 

bent onze redding. We trekken het borstharnas van gerechtigheid aan, omdat u 

rechtvaardig bent. We doen de gordel van de waarheid om, want u bent waarheid. 

We trekken de schoenen van de bereidheid van het Evangelie van de vrede aan, 

want u bent vrede. In onze hand nemen we het zwaard van de Geest, dat is 

Gods woord. 
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En in de andere hand nemen we het schild van het geloof op, die alle vurige pijlen 

van de vijanden zal uitdoven. Want groter is hij die in ons is, dan hij die in de wereld 

is. We danken u voor uw wapenrusting en uw woord, dat belooft dat geen wapen 

dat tegen ons wordt gebruikt wordt, iets kan uitrichten, en elke tong die een 

oordeel tegen ons vormt, veroordeeld zal worden. Want dit is het erfdeel van de 

heiligen in Christus Jezus, amen.  

DE VRUCHT VAN DE GEEST

Galaten 5:22-26

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar 

wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen 

mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

We bidden vandaag dat de vrucht van uw Geest met overvloed zal groeien in ons 
leven en dat wij aan de wereld om ons heen liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing mogen tonen. 
We kruisigen ons vlees en onze wereldse verlangens en bekeren ons van onze 
eigenwijze manieren of onze jaloerse gedachten. Help ons om in eenparigheid 
met de Heilige Geest te wandelen. Laat ons een licht zijn aan hen met wie we in 
contact komen en leid ons door uw Heilige Geest met ogen om te zien en oren 
om te horen wat u vandaag wil wat we doen. Amen. 

21



DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST

Mattheüs 3:11

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het 

niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met 

vuur.

Handelingen 2:4

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, 

zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

1 Korintiërs 12:4-11

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid 

van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar 

het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van 

de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest 

een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde 

Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van 

genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een 

ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei 

talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde 

Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Vader, ik ben dankbaar voor de beloften van uw woord, dat ik gedoopt zal 
worden met de Heilige Geest zoals de eerste christenen tijdens Pinksteren. Op dit 
moment vraag ik u om deze belofte te mogen ontvangen van de doop met de 
Heilige Geest. Heer, ik vraag dat u mij de kracht van uw Geest toevertrouwd, 
zodat ik een betere priester in mijn huis mag zijn en een licht voor de volken, dat 
de mensen in mijn leven uw licht door mij zullen zien stralen. Ik vraag u nederig 
dat u mij de geestelijke gaven geeft zoals belooft in uw woord en leer me ze te 
gebruiken voor de glorie van uw naam. Ik ontvang de kracht van uw Geest om een 
getuige te zijn, om geleid te worden en door uw wijsheid vertroost. Ik eer U met 
mijn leven en dat ik voor altijd veranderd mag zijn door de doop in uw Geest. 
Alle glorie aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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MAAK EEN GEBED VOOR JE FAMILIE 

Heer, vandaag bid ik met name voor de leden van mijn familie. U kende hen al voordat ze 

ooit in de baarmoeder gevormd waren. U heeft hen naar uw beeld geschapen. Zij zijn uw 

zonen en dochters en vandaag Heer:

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________ 

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________

Is mijn gebed voor ________________________, dat _______________________________
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