
Ons gebed tot God 

of kan het beter? 

Goed....? 



Hitpallel 

Avoda 

Tefilla 

 

Beracha! 
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Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem 

deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik 

wil, maar wat U wilt. 

Gebed van Jezus 



Ons bidden 



“Men vraagt, wij draaien” 
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Maar dan zegt God in Zijn Woord: 

Lees in de Bijbel! 

Geloof Mijn Woord! 

Ik heb het beloofd! 

Sta op Mijn beloften! 

VERTROUW op Mij! 
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Jij belooft iets 
 Beloven is altijd een uitspraak naar een ander.... 

Beloven is een werkwoord.... 

Beloven is een daad stellen.... 

Iemand belooft jou iets 

Dan moet jij wel GELOVEN dat de ander het ook doet 

Geloven is een werkwoord.... 

Geloven is een daad stellen.... 

Beloven Geloven 



http://www.deboodschap.org/websiteIII_bestanden/page0300.htm#6 

bewaring en bescherming 

Zijn hulp vertroosting en bemoediging 

kracht en vernieuwing  

Zijn Nabijheid en leiding  

overwinning in strijd  

vergeving en genade  

redding en bevrijding  

Zijn leiding  

zegeningen en voorspoed  

om de verlangens van je hart te vervullen  

voor degene die Hem zoeken  

om alle dingen te schenken  

voor de Heilige Geest  

voor genezing  

van vrede, rust en tevredenheid  

voor Openbaring  

voor verandering  

om vrucht te dragen  

van vrijheid  

van Eeuwig leven,   

om door God geleerd te worden  

En nog veel meer op 



 
Ps.145:20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben,  

 

Ps.121:7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. 8 De 

HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.  

 

Fil.4:5 De Here is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw 

wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de 

vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 

behoeden in Christus Jezus.  

 

     en nog veel meer...... 

 



 

2 Kron.16:19 Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om  

krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.  

 

Jes.41:10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik 

sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.  

 

Hebr.13:6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik 

zal niet vrezen.. 

 

 


