Vele Christenen hebben moeite met gebed en weten vaak na een korte tijd niet meer waarvoor ze moeten
bidden. Gebed is een belangrijk deel van onze geestelijke wapenuitrusting én een gebod dat Jezus ons gaf.
Daarom is het belangrijk om te streven naar een verbetering van je gebedsleven. Deze gebedslijst is gemaakt
om je te helpen je persoonlijk gebed te verbeteren en uit te breiden. De lijst bevat een aantal onderwerpen
waar je voor kunt bidden. Er is ruimte genoeg om deze gebedslijst aan te passen aan je persoonlijke gebed.
Begin je gebed altijd met lofprijzing:
Aanbidt Hem in de geest (tongentaal) en met je verstand (loof en prijs Zijn Naam). Jezus gaf dit voorbeeld toen Hij Zijn
discipelen leerde bidden: Uw naam worde geheiligd. Psalm 100: Kom met een loflied Zijn poorten binnen
Bid voor de diensten:
Dat bezoekers zullen komen en dat God ze gaat aanraken en gaat redden.
Bidt voor de bezoekers die reeds geweest zijn dat ze terug gaan komen en gered worden.
Bidt voor straat evangelisatie:
Dat God ons naar open mensen leidt en er mensen tot bekering zullen komen.
Dat de bekeerlingen doorgaan en ‘blijvende vruchten’ zijn.
Voor hen die aangesproken zijn dat ze erover gaan nadenken en gered worden
Bidt voor aktiviteiten die binnenkort georganiseerd zijn:
Dat God ze gaat zegenen, en dat Hij ze gaat gebruiken om mensen te redden.
Bidt dat er bezoekers komen en dat zij tot bekering komen.
Geloof dat God ons vrucht wil gaan geven door deze aktiviteiten heen. (Johannes 15:8) Indien gij in Mij blijft en mijn

woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en
gij zult mijn discipelen zijn. (Joh 15:16) Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en aangewezen opdat gij zoudt heengaan en
vruchtdragen, en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve wat gij Hem bidt in mijn naam.

VOORZIENING IN NODEN TBV KERK-AKTIVITEITEN
Bidt dat God gaat voorzien in:
Arbeiders: Bidt voor mannen en vrouwen die gewillig zijn verantwoordelijkheden te dragen in de kerk.
Financiën zodat wij altijd in staat zullen blijven door te gaan met het werk van God.
Evangelisatie- activiteiten zoals opwekkingsdiensten, het planten van pionier-kerken, etc
Het helpen van andere kerken in het buitenland;
Bidt dat mensen de kerk gaan ondersteunen met tienden, collectes en belofteoffers.
Filippenzen 4:10 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Maleachi 3:10 Beproeft Mij toch daarmede zegt de Here der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de
hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
DE MUZIEKGROEPEN
Bidt voor zalving op de drama’s en muziek zodat bezoekers of toeschouwers op straat er door aangeraakt worden.
Bidt voor inspiratie voor het schrijven van nieuwe drama’s en nummers.
DE GEMEENTE
De pastor en zijn gezin + Mensen die verantwoordelijkheid dragen in bediening.
Bidt dat God hen wijsheid en richting geeft in prediking en in het geven van adviezen.
Bidt dat God een zalving op hun leven legt zodat ze vruchtbaar zullen zijn en dat God hen beschermt tegen
aanvallen van de duivel.
Geloof dat God hen gebruikt om jouw verder te helpen in je groei, en dat God hen heeft aangesteld om jouw
richting en leiding te geven en een voorbeeld voor jou te zijn.

Hebreeen 13:7 Houdt uw voorgangers in gedachtenis., die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde
van hun wandel en volgt hun geloof na. Hebreeen 13:17 Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen,
want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen.
De echtparen en gezinnen in de kerk. Bidt voor Gods hand op de gezinnen en huwelijken / bidt dat God deze
gezinnen gezond maakt en dat ze een voorbeeld mogen zijn voor hun omgeving en in de kerk. Bid voor wijsheid in de
opvoeding van de kinderen
De vrijgezellen in de kerk. Bidt voor Gods hand op hun leven. Dat God ze beschermt en zegent.
De kinderen en jongeren/tieners: Bidt dat God ze beschermt voor invloeden van de wereld.
De zieken. Bidt dat God ze kracht geeft en geneest.
Mensen die door strijd en problemen heengaan: Bidt dat God een wonder doet in hun omstandigheden of situatie.
De pasbekeerden.
Dat ze doorgaan voor God
Dat ze verlangen krijgen om te bidden, Bijbel te lezen, te komen naar de diensten
Dat ze zich toewijden aan God en de kerk
Dat ze overwinning krijgen over zonden
Dat ze beschermd worden tegen aanvallen en verleidingen van de duivel.
De langer bekeerden.
Dat er een geestelijke groei en ontwikkeling mag zijn in hun leven
Voor de werkers in de kerk dat God hen wijsheid en inzicht geeft
Voor mannen die streven naar bediening dat God hen doet opstaan om Zijn plan en bestemming voor hun leven
te volbrengen.
Geloof dat Gods hand op de gemeente is en dat God wil bewegen in elke situatie om ons krachtig te laten opgroeien
zodat wij meer en meer op Hem gaan lijken. (Efeze 4:15) ..dan groeien wij, ons aan de waarheid vasthoudende, in
liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus.
OVERIGEN
Alle andere kerken van De Deur en de pastors-echtparen
Bidt voor deze kerken dat ze doorbreken in hun steden. Als er specifieke dingen zijn die je weet, noem ze!
Bidt voor de pastors en hun vrouwen, voor hun gezin, voor wijsheid en inzicht in hun bediening, dat God tot hun
spreekt en hen helpt een opwekking te krijgen in hun kerk.
Leiderschap van Pastor Schuitema / Pastor Greg Mitchell
Bidt voor hen voor wijsheid en verbreek aanval op hun leven.
JE EIGEN NODEN:
•
Strijd of problemen waar je doorheen gaat. Redding van familie, vrienden, collega's, etc.
•
Geestelijke groei in je leven. Dat je betrokken raakt in bediening. Openingen om te getuigen.
•
Richting voor bepaalde gebieden of beslissingen. Je huwelijk, je man/vrouw, kinderen. Anders nl,
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Geloof dat wat je bidt, dat je dat zult ontvangen, als je bidt in overeenstemming met Gods wil.
Filippenzen 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging
bekend worden bij God.
DANKZEGGING: Dank God voor alles wat Hij heeft gedaan en gaat doen. Aanbidt Hem in de geest (tongentaal) en
met je verstand (loof en prijs Zijn naam). Succes!!!

