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Beloften in Voorbede

VEZ Huis van Gebed en Aanbidding

Bid voor de openbaring van de lieflijkheid van Jezus zodat we mogen wandelen in onze roeping en

bestemming door de kracht van God.

Efeze 1:17-19

17
Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van

wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,
18

namelijk verlichte ogen van uw

verstand, om te weten [ervaren] wat de hoop van Zijn roeping is [helderheid over Zijn roeping voor jou,
maar ook over Gods eigen roeping voor Zichzelf] , en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis

in de heilige [onze bestemming als Jezus' erfenis], 19
en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn

kracht is aan ons die geloven,

overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht.

Psalm 27

4
Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de

HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te

onderzoeken in Zijn tempel.

Bid voor het ontvangen van de kracht van de Heilige Geest zodat Jezus' tegenwoordigheid in ons zal

openbaren, opdat we Gods liefde mogen ervaren.

Efeze 3:16-19

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 [Zijn zichtbare
tegenwoordigheid] en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

18
opdat u ten volle zou kunnen

begrijpen [ervaren], 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.



Bid dat Gods liefde zich mag vermenigvuldigen in ons door de kennis van God, zodat

rechtvaardigheid in ons leven zich openbaart.

Filippenzen 1:9-11

9
En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid,

10

opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent [geen compromis] en zonder

aanstoot te geven tot de dag van Christus,
11

vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door

Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

Bid om Gods wil te kennen en vruchtbaar te zijn in bediening en bekrachtigd te worden door

intimiteit met Hem.

Kolossenzen 1:9-11

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.

Bid voor eenheid in de Kerk en om vervuld te mogen zijn met bovennatuurlijke vreugde, vrede en

hoop.

Romeinen 15:5-6,13

5
En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in

overeenstemming met Christus Jezus,
6
opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van

onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.
13

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle

blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de

Heilige Geest.

Bid om verrijkt te mogen worden in alle gaven van de Geest, waaronder krachtige verkondiging van

het Woord en profetische openbaring.

1 Korinthe 1:4-9

4
Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus.

5
U

bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken [gezalfd delen van het Woord / zingen] en

alle kennis [profetische openbaring], 6
naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u,

7

zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus

verwacht.
8
God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag

van onze Heere Jezus Christus.
9
God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van

Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.



Bid voor de vrijzetting van de genade om de Kerk tot volwassenheid te brengen, met name de

vermenigvuldiging van liefde en heiligheid in ons.

1 Thessalonicenzen 3:10-13

10
Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken

wat aan uw geloof ontbreekt.
11

Maar onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus, moge

onze weg naar u toe leiden.
12

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de

liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u,
13

opdat Hij uw harten zou versterken om

onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze

Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

Bid om waardig te mogen worden bevonden, geestelijk volwassen, om te wandelen in de volheid

van onze bestemming in God.

2 Thessalonicenzen 1:11-12

11
Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het

welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt,
12

opdat de Naam

van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van

onze God en van de Heere Jezus Christus.

Bid dat het Woord in invloed en effectiviteit mag toenemen in de stad wanneer God Zijn kracht er

in vrijzet.

2 Thessalonicenzen 3:1-5

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.

Bid voor het ontvangen van vrijmoedigheid (voor het zingen en spreken van het Woord) door het

vrijzetten van genezing, tekenen en wonderen.

Handelingen 4:29-31

29
Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid

Uw Woord te spreken,
30

doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen

gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.
31

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats

waar zij bijeen waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het

Woord van God met vrijmoedigheid.



Bid dat de Heer Zijn ijver zal vrijzetten op Zijn Kerk en dat Zijn geopenbaarde aanwezigheid alles

zullen schudden die Hem in de weg staan.

Jesaja 63:15-16, 64:1-7

15
Kijk neer uit de hemel en zie uit Uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn Uw na-ijver en Uw

machtige daden, Uw innerlijke bewogenheid en Uw barmhartigheid? Ze houden zich jegens mij in.

16
Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, HEERE, bent

onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam.
64:1

Och, dat U de hemel zou

openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor Uw aangezicht zouden wegsmelten,
2
zoals

vuur kreupelhout aansteekt, en vuur het water laat opborrelen, om Uw Naam aan Uw tegenstanders

bekend te maken! Laat zo de heidenvolken voor Uw aangezicht sidderen.
3
Toen U ontzagwekkende

dingen deed, die wij niet verwachtten, daalde U neer; voor Uw aangezicht smolten de bergen weg.

4
Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen

oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.
5
U ontmoet wie

zich in U verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op Uw wegen aan U blijven denken. Zie, Ú was zeer

toornig, want wij hadden gezondigd. Maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost

zijn geweest.
6
Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een

bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.

7
Er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich beijvert om U vast te grijpen, want U verbergt Uw

aangezicht voor ons en U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden.

Bid om verlangen naar een aanbiddend hart.

Psalm 43

3
Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw

woningen,
4
zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U

met de harp kan loven, o God, mijn God!

Psalm 141:2

2
Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het

avondoffer zijn.

Psalm 50:14-15, 23

14
Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.

15
Roep Mij aan in de dag van

benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.
13

Wie dank offert, zal Mij eren; wie de

rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.

Bid voor de redding van Israël.

Romeinen 10:1

1
Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun

zaligheid.



Bid om wijsheid en voorbede door God zelf: de strijd is aan Hem!

Job 42:2-4

2
Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

3
Wie is hij, zegt U, die Mijn raad

verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij

zijn en die ik niet weet.
4
Luister nu, en ík zal spreken! Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend!

Romeinen 8:26-27

26
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen

zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27

En Hij

[Jezus] Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van

God voor de heiligen pleit.

2 Kronieken 20:6,15,17,22

6
HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over

alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan

standhouden.
15

Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege

deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God.
17

Het is niet aan u in deze

oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en

Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.
22

Juist op de tijd dat zij met gejuich en

lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van

het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen [vijanden van Gods volk], en zij werden verslagen.

Bid om recht en gerechtigheid

Habakuk 1:2-4

2
HEERE, hoe lang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?

3

Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn

tegenover mij, er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich.
4
Daarom verliest de wet zijn kracht en

komt het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom

komt het recht verdraaid tevoorschijn.


