
datum gebedspunten antwoord

DE
STILLE

TIJD

17  Gebedsverhoringen zijn vaak verbonden aan bepaalde voorwaar-
den. Hoe moeten we bidden om te ontvangen waarvoor we heb-
ben gebeden?

Graag de volgende bijbelteksten hieronder neer te zetten, waar jij 
ze vindt passen. Johannes 14:13-14; Mattheüs 21:22; 1. Johannes 
3:22; Lucas 18:1; Jakobus 5:17-18

1.	 Specifiek	bidden		 	           

2. Bidden in geloof            

3. Bidden in de naam van Jezus           

4. Bid zonder ophouden            

5. Houd Zijn geboden            

18  Waar kan het aan liggen als God onze gebeden niet verhoord?

Jakobus 4:3             

Jakobus 1:6             

19  In welke gevallen is het raadzaam om te bidden?

Psalm 50:15             

Psalm 26:12             

Markus 6:41             

20  Welke speciale belofte heeft de Heer gegeven aan hen die “één” zijn in 
het gebed (Mattheüs 18:19-20)?

               

21  In Efeziërs 6:18 vinden we de oproep: “Bidt zonder ophouden” en in 
1. Thessalonicenzen 5:17 staat: “Bidt zonder ophouden!” Hoe zou je 
dit kunnen doen?

                 

22  Met welk resultaat mag ik rekening houden (Johannes 14:13)?

               

Idee: maak een lijstje waar je re-
gelmatig je gebedsverzoeken in 
opschrijft (zie hiernaast). Bidt 
dan dagelijks voor deze gebeds-
punten en dan zul je merken dat 
vele van jouw gebedspunten spo-
edig beantwoord zullen worden. 
God is getrouw en verhoort onze 
gebeden!

“Het gebed is geen vervanging voor een daad, maar het gebed is een daad,  
die door niets anders vervangen kan worden.” (H. v. Keler)
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5  Hoeveel manna (“brood uit de hemel”) moesten de Israëlieten da-

gelijks, tijdens hun woestijnwandeling, verzamelen (Exodus 16:4)?

              

II. In de tijd van stilte spreekt God tot ons

De Bijbel wordt vaak gezien als een liefdesbrief van God voor ons. Door 

haar spreekt God tot ons. Daarom is het de moeite waard om de Bijbel 

dagelijks te lezen.

6  Waarom is het woord van God zo betekenisvol voor ons (Jeremia 15:16)?

              

7  Wat is de uitwerking van het woord van God in ons leven (2. Timotheüs 3:16)?

             

             

8  De bijbel kan worden vergeleken met verschillende beelden of 

symbolen die ons de betekenis van het Woord van God illustreren.

Noem er een paar! 

Psalm 119:105           

Jeremia 23:29             en             

Efeziërs 6:17           

1. Petrus 2:2          

9  Hoe kan de Bijbel ook worden genoemd (2. Timotheüs 3:15)?

            

10  Wat leren we in 2. Petrus 1:20-21 over het ontstaan van de Bijbel?

         

         

Is het niet geweldig dat we God mogen kennen? Deze 
relatie heeft ons leven volledig veranderd. Als twee 
mensen elkaar beter willen leren kennen, hebben ze tijd 
nodig voor elkaar. Ze moeten praten en naar elkaar lui-
steren. Evenzo is het met onze relatie met God. Daarom 
moeten we elke dag de tijd nemen om naar Gods Woord 
te luisteren en met God te praten!

I. De “stille tijd” in ons dagelijks schema

De “stille tijd” is een vaste tijd van de dag die we alleen met God door-
brengen. Het is een tijd van stilte waarin we bewust naar God luisteren 
(de Bijbel lezen) en met hem praten (bidden). Veel christenen hebben de 
ervaring dat dit het belangrijkste deel van de dag voor hen is.

1  Welke bestanddelen behoren tot de “stille tijd”?

Mattheüs 4:4         

Mattheüs 6:6         

2  Welke plaats is het beste voor de stille tijd?

Mattheüs 6:6         

3  Welke tijd van de dag is bijzonder geschikt voor de stille tijd?

Markus 1:35          

4  Met welke innerlijke houding hebben we “stille tijd”?

Psalm 119:18          

Hoe lang moet de “stille tijd” duren? We kunnen deze vraag moeilijk 
met een concrete tijd beantwoorden. 

Wat misschien kan helpen om de “stilte tijd” te vergelijken met de tijd 
die we gebruiken voor onze dagelijkse voedselinname.

11  Waar roept de Bijbel ons toe op in Johannes 5:24?

         

12  Het Woord van God heeft een grote invloed op ons leven. Het is in 

staat om in ons (Romeinen 10:17)                  op te wekken en 

ons (Psalm 119:162)                          te geven.

13  We moeten het woord van God niet alleen lezen of horen, maar 

ook (Jakobus 1:22)            .

14  Het uit je hoofd leren van bijbelverzen is een grote hulp, in het 
overdenken van Gods woord.

Het bewaart ons volgens Psalm 119:11 voor                      .

III. In de stille tijd praten we met God

Bidden betekent “praten met God”. Het gesprek met God gebeurt tij-
dens het lezen van de Bijbel, en in de daaropvolgende gebedstijd en 
begeleid ons de gehele dag door.

15  Waarom is gebed zo betekenisvol voor ons?

 Johannes 14:13           

 Johannes 16:24           

 1. Petrus 5:7           

16  Welke bestanddelen of aspecten van gebed (bijvoorbeeld dank, 
voorbede etc.) zijn er?

Psalm 34:2           

Efeziërs 5:20           

1. Johannes 1:9            

Mattheüs 7:7           

1. Timotheüs 2:1-2           
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