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Ken je God!

Praat met God
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Ons bidden wordt gekenmerkt door wie 

God is en door wie wij zijn.

(Bron: www.jaapfijnvandraat.nl)
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Ken je God!



Hij is de almachtige Schepper.

Daarom mag je bidden om Zijn 

zorg voor jou en vertrouwen op 

zijn Kracht.

Vertel Hem wat je mooi vindt! 
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Ken je God!



Hij is de God van 

goedertierenheid.

Je mag leren vertrouwen 

op Zijn goedheid. 

Vertel wat niet goed gaat 

aan Hem!
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Ken je God!



Hij is de wijze, Regeerder.

Wij zijn uit onszelf 
onverstandig.

Je mag vragen om wijsheid in 
moeilijke situaties.

Komt een van u wijsheid 
tekort? Vraag God erom en 
Hij, die aan iedereen geeft, 
zonder voorbehoud en zonder 
verwijt, zal u wijsheid geven. 
(Jakobus 1: 5)
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Ken je God!



Hij is de vergevende God.

Wij doen/ zeggen/ denken 

verkeerde dingen. (zonde)

Je mag dit aan Hem vertellen en 

uitspreken: 

'O. God wees mij zondaar 

genadig’  (Lukas 18: 13)
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Ken je God!



Hij is onze Vader.

Wij zijn Zijn kinderen 

door te geloven in 

Jezus!

Je mag altijd bij Hem 

komen en tot Hem 

spreken.

Papa luistert!
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Ken je God!



Bid onophoudelijk,

dank God onder alle 

omstandigheden,

want dat is wat hij van u,

die één bent met Christus 

Jezus, verlangt.”

(1 Thessalonicenzen 5:16-18)
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Ken je God!
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Praat met God



Gebed van Jabes om zegen

Jabes nu riep de God van Israël aan 

met de woorden:

Wil mij toch overvloedig zegenen

en mijn gebied vergroten;

laat Uw hand met mij zijn;

weer van mij het kwade, zodat mij 

geen smart treft!

En God schonk wat hij had gevraagd.
(1 Kronieken 4: 10)
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Jezus gebed: ”Het onze Vader”  

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.

Amen

(Matteüs 6:9-13)
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St. Patricks gebed om 

Gods nabijheid

Christus is naast mij, 

Christus is voor mij,
Christus staat achter mij,
Christus is in mij, Christus is onder mij,
Christus troont boven mij,
Christus aan mijn rechterhand, Christus 
aan mijn linkerhand,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik ga zitten,
Christus wanneer ik opsta.
Christus in het hart van ieder die aan mij 
denkt,
Christus in de mond van ieder die over 
mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.
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Moeder Teresa’s 

gebed om karakter

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,
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Bevrijd mij, o Jezus

Van de angst om vernederd te worden,

Van de angst om geminacht te worden

Van de angst om vermaand te moeten 

worden

Van de angst om gelasterd te worden,

Van de angst om vergeten te worden,

Van de angst om verkeerd begrepen te 

worden

Van de angst om belachelijk gemaakt 

te worden

Van de angst om verdacht te worden.
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En, Jezus, geef mij de genade,

Om te verlangen dat anderen meer 

geliefd zijn dan ik,

Dat anderen hoger geacht worden dan 

ik,

Dat volgens de opinie in 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.
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Jouw gebed om….?

Jouw relatie met God!

Weet wie Hij is!

Kies jouw momenten

Deel je leven met Hem

Gebruik jouw woorden!
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“ Heer, 

Dank U wel dat U 
verlangt naar contact 
met mij. 

Ik verlang ook naar
contact met U. 

Hier ben ik, Heer. Ik
hou van U.”

Amen: zo is het.
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