11.‘MAG JE WEL ALLES VRAGEN?’ (GEBED 2)
een uitgave van
NGK De Ontmoeting

OVER DEZE GESPREKSPIJLER
Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw
deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers’. Wat is de kerngedachte, wat
staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen?

A. KERNGEDACHTE
Hoe bidden we? En wat bidden we? Kun je met alles bij God terecht? Je
houding en motieven zijn van belang naast de inhoud van het gebed.

B. IJSBREKER
Er bestaan veel soorten gebeden. Variërend van aanbidding, dankzegging,
belijdenis, klacht of verootmoediging tot smeking en voorbede. Kun je een
voorbeeld van zo’n gebed uit je eigen leven noemen en er kort wat over
delen?

C. DE BIJBEL OPEN
Lees Lukas 18 vers 1-14

1. Wat valt je op als je deze woorden van Jezus leest?
2. Wat vind je lastig in deze gedeeltes? Waarom?
3. Tot welke gebedshouding roept Jezus ons hier op?
In hoeverre heb jij je die houding eigen gemaakt?
Wat kan ons hierin belemmeren?

4. Wat leren deze woorden van Jezus ons over God, onze Vader?
5. In de kerk vergelijken we elkaar ook weleens, of niet? Hoe kunnen
we dat voorkomen of afleren?
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D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN?
1. Er staan gebeden in de Bijbel die eindigen in duisternis en die bijna een
aanklacht zijn tegen God. Zie bijvoorbeeld het eind van Psalm 88 en Psalm
44 vers 24 tot en met 25. Is het wel eerbiedig om zo te spreken tegen de
Heer? Doe jij dat wel eens?
2. Kunnen wij God ook ‘overvragen’? Kijk eens bijvoorbeeld naar Abraham
die maar bleef smeken in Genesis 18. Lees hoe vaak hij aandringt. Wat is de
betekenis daarvan voor ons gebed?
3. Wat leren we in Filippenzen 4 vers 4 tot en met 8 over de inhoud van
onze gebeden? Mag je al je zorgen, hoe onbetekenend ook in Gods ogen, bij
God brengen? Waardoor kunnen we Gods vrede kunnen ervaren? Heb jij
Gods vrede ervaren?
4. Bestaan er ook gebeden die God niet kan en wil verhoren? Wat zegt
Jakobus 4 vers 1 tot en met 5 daar over? Is Jakobus 5 vers 16 tot en met 18
een tegenhanger hiervan? Geldt de belofte in hoofdstuk 5 vers 16 vandaag
nog voor ons?

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG?
Hoe heeft dit bijbelse gebedsonderwijs je uitgedaagd in het vormgeven van
je gebedsleven?

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG?
Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef ‘hangen’ en waar je
meer over wilt weten? Vraag het één van de predikanten. Misschien leeft
jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig of kan er in het
vervolgtraject aandacht aan worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar
gg@ngkdeontmoeting.nl. Uiteraard kun je dat ook als groep doen.
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G. AFSLUITING
Ga in kleine groepjes uiteen om te bidden (twee of drietallen). Bespreek
gebedspunten, spreek af wie waar voor bidt en bid er hardop voor.
Vind je het lastig om iets te formuleren? Kijk dan eens naar het gebed van
moeder Teresa.

Bevrijd mij, o Jezus
Van het verlangen om geliefd te zijn,
van het verlangen om verhoogd te worden,
van het verlangen om geëerd te worden,
van het verlangen om geprezen te worden
van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
van het verlangen om geraadpleegd te worden,
van het verlangen om goedgekeurd te worden,
van het verlangen om populair te zijn,
En, Jezus, geef mij de genade,
om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
dat anderen hoger geacht worden dan ik,
dat in de opinie van de wereld anderen meer worden en ik minder,
dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet,
dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
dat anderen heiliger worden dan ik,
terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.
Moeder Teresa
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