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40.  De Bijbel bidden 
 
Kringleider 

 

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

De kringleden leren: 

- Gods Woord te gebruiken in hun gebeden. 

 

I. AANBIDDING (14 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 

van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem. 

2. Meditatie. 

Aanbidding is God danken voor al zijn weldaden. 

Thema: Danken voor al Gods weldaden. 

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en lees de uitleg voor of 

leg het in eigen woorden uit. 

 

Psalm 103:1-5.  

1 Prijs de HEER, mijn ziel, 

prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 

2 Prijs de HEER, mijn ziel, 

vergeet niet één van zijn weldaden. 

3 Hij vergeeft u alle schuld, 

Hij geneest al uw kwalen, 

4 Hij redt uw leven van het graf, 

Hij kroont u met trouw en liefde, 

5 Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 

 

a.  Denk eens aan een paar weldaden die God in jouw 

leven aan jou bewezen heeft. 

b.  Neem beurten en dank God telkens voor één van deze 

weldaden. 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee 

zinnen) God aanbidden door Hem te danken voor al zijn 

weldaden. 

 

II. INLEIDING THEMA (1 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 

Gods Woord als gebed. 

Lees voor of leg uit. 

De apostelen gebruikten Gods Woord in hun gebed en 

leerden dat christenen behoren te bidden in 

overeenstemming met Gods Woord. 

 

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 

of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 

tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 

Thema: De Bijbel bidden 

Dag 1 Psalm 31:1-25. 

Gebed in verdrukking. 

Dag 2 Psalm 139:1-7,23-24.  

Gebed van zelfonderzoek. 

Dag 3 Psalm 51:1-14. 

Gebed als schuldbelijdenis. 

Dag 4 Psalm 15:1-5. 

Gebed om verandering. 

Dag 5 Psalm 103:1-14. 

Gebed als lofprijzing. 

Dag 6BS Romeinen 12:9-21. 

Je kunt ook leerstellige gedeelten in de Bijbel 

terugbidden tot God. (Be)oefen het met 

Romeinen 12:9-21. 

Dag 7 Psalm 94:1-23. 

Gebed waarin een oordeel afgeroepen wordt. 

Dag 8 Psalm 20:1-6. 

Gebed waarin een zegen uitgesproken wordt. 

Dag 9 1 Johannes 5:13-17. 

Gebed in overeenstemming met Gods Woord. 

Dag 10 Psalm 25:1-15. 

Gebed als overgave. 

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 

van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 

gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 

onderstaande vragen: 

Thema: Gods Woord bidden. 

a.  Waarom zouden wij Gods woorden in onze gebeden 

gebruiken? 

b.  Hoe kunnen wij praktisch Gods woorden in onze 

gebeden gebruiken? 

c.  Welke Bijbelgedeelten kunnen wij bv. in onze gebeden 

gebruiken? 

d.  Mogen christenen een vloek of oordeel naar beneden 

roepen in hun gebeden? 
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2. Toewijding 

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en 

hun antwoord opschrijven in hun map: 

Hoe zou je in jouw invloedsfeer Gods Woord in gebeden 

kunnen gebruiken? 

3. Persoonlijke uitwisseling 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en 

toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over 

(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat 

iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 

 

V. MEMORISATIE (45 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 

memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers. 

Verduidelijk het memorisatievers.  

 

GODS WOORD BIDDEN 

1 Johannes 5:14 

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 (NBV) 
 

 

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: Gebruik Gods woorden in je gebeden. 

1. Bijbelstudie. 

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer: 

Romeinen 12:9-21. 

Romeinen 12:9-21. 9 Gebeden voor onderlinge relaties. 

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees 

het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige 

liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan 

uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u 

aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees ver-

heugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer 

u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Be-

kommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 

14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 

verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, 

maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw 

eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 

probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, 

voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met 

alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, 

geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, 

want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij 

om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw 

vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst 

heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende 

kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het 

kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

2. Nadruk. 

Verdeel de tijd voor de Bijbelstudie in 3 delen. Geef een 

derde van de tijd aan elk van bovengenoemde delen. 

Laat iemand de Bijbelgedeelten voorlezen. 

Bespreek in het kort de vragen die er zijn. 

Laten de kringleden het gebed twee aan twee en om de 

beurt vers voor vers doorbidden. 

3.Uitleg voor de kringleider. 

Romeinen 12:9-21.  

Met “de innige liefde van broeders en zusters” (vers 10) 

wordt  de liefde tussen broeders en zusters in de gemeen-

schap van gelovigen bedoeld. Vertrouwelijke omgang in 

vooral geestelijke en morele zaken kun je alleen met ande-

re gelovigen hebben. En zaken als verliefdheid kun je het 

best alleen met een ander gelovige bespreken. Gelovigen 

ervaren een verbondenheid met elkaar in Christus en 

zoeken elkaars welzijn op. Christenen moeten geestelijk en 

moreel een gezonde afstand van ongelovigen bewaren.  

 

“Gloeiende kolen op zijn hoofd” (vers 20). Volgens de 

oud-Assyrische wetten werd een hoer gestraft doordat men 

asfalt op haar hoofd goot. Deze handeling, die op zichzelf 

voor de betrokkenen een grote foltering is, dient hier als 

figuurlijke beeld voor ‘wraak door goed te doen’. Door het 

kwade van je vijand met het goede te overwinnen breng je 

een brandend berouw en een rood hoofd van schaamte bij 

hem teweeg. 

 

VII. GEBED (8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat 

iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 

naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van 

Hem leerde. 

 

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 

en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 

 

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 

uit. 

 


