39. Strijd voeren door voorbede

Stille tijd

Dag 1BS Lucas 11:1-13.
“Heer, leer ons bidden”

Dag 4

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van
Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons
bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei
tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: 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. 3 Geef ons elke dag
ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij
vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.
5 En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en
midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen
mij drie broden, 6 want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten, 7 en dat die vriend van binnen
uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De
deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik
kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan
en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn
onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.
9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden;
klop, en er zal voor u opengedaan worden. 10 Want ieder die bidt, die
ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er
opengedaan worden. 11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij
hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis
vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of als hij ook om
een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13 Als u die slecht bent, uw
kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in
hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en
genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 36 Toen Hij de
menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen,
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder
hebben. 37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot,
maar er zijn weinig arbeiders. 38 Bid daarom tot de Heere van de
oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Dag 2

Dag 5

Dag 6

Efeziërs 6:19-20.
Bid dat arbeiders met de juiste woorden Gods
Woord vrijmoedig mogen verkondigen

19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het
openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van
het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant ben in
ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet
spreken.

2 Tessalonicenzen 3:1-5.
Bid voor de snelle uitbreiding van Gods
Koninkrijk

Dag 7

1 Timoteüs 2:1-6.
Bid voor regeerders en leiders

1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden
en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen
en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen
leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Want dat is goed en
welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle
mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 5 Want er
is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit
is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

Kolossenzen 1:9-12.
Bid voor de groei van andere christenen

Dag 8

9 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, 10 zodat
u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk
goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 11 terwijl u
met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn
heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te
oefenen. 12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft
gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.
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Kolossenzen 4:2-4.
Bid voor open deuren om Gods Woord te
verkondigen

2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met
dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur
van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te
spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, 4 opdat ik dit
geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.

1 Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn
loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, 2 en dat
wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen.
Want niet allen hebben het geloof.
3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de
boze. 4 En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen
zult wat wij u bevelen. 5 En de Heere moge uw harten richten op de
liefde van God en op de volharding van Christus.

Dag 3

Matteüs 9:35-38.
Bid voor meer arbeiders in Gods Koninkrijk

Jakobus 5:14-18.
Bid voor zieken

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de
gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met
olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de
zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden
gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de
overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig
gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17 Elia was een
mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou
regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden.
18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar
vrucht voort.
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Dag 9

Lucas 6:27-33.
Bid voor de vijanden van christenen

Dag 10 Efeziërs 3:14-21.
Bid voor de versterking van christenen

27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed
aan hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen
die u belasteren. 29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de
andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw
onderkleed te nemen. 30 Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en
eis niet terug van hem die neemt wat van u is. 31 En zoals u wilt dat
de mensen u doen, doet u hun ook zo. 32 En als u hen liefhebt die u
liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de
zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En als u
goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u
daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
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14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere
Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde
genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de
innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten
woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten
volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte
en diepte en hoogte is, 19 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. 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven
alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons
werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door
Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
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