
Communicatie met God. 
Je kan God overal en ten allen tijde bereiken. Wie God ernstig zoekt…
In het leger is communicatie cruciaal. Als dit wegvalt, is er een groot probleem.
Zo moeten we ook met onze generaal Jezus Christus communiceren. 

1 thess 5:1-20 > de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, als de mensen 
denken er is vrede en veiligheid… 
Laten we dan geestelijk waakzaam en nuchter zijn, en niet slapen. 
Bemoedig elkaar, bouw elkaar op… 
Dank God ondanks alle situaties die soms verkeerd lopen. Bid zonder ophouden
> vreugde n blijdschap
Communicatie is spreken met God. Blijf dit doen. Dit 24/7. 
Een onderdeel van bidden, is dankzegging. 

Joh 16:24, 17 > bidden tot de Vader in Jezus' naam
Ef 6:18 > bid bij elke gelegenheid 
Hoe meer je toepast om te danken, hoe meer het automatisch gaat. 
Dankzegging, lofprijzing, aanbidding. 

Gebed is ook deel van de wapenuitrusting van een christen. 
Dankzegging opent een weg langs waar God kan zegenen. 
Je kan dit beschouwen als zuurstof, als onmisbaar dus. Blijf ademhalen (geestelijk). 

Filip 4:4-7 … dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, in uw 
harten zijn en uw gedachten bewaken in Christus

Belemmeringen voor gebed:

Gehoorzaamheid aan Gods woorden is essentieel (1 joh 3:22)•
Rechtvaardig leven is belankrijk (Spr 15:29) Geen compromis sluiten met de •
wereld. Het gebed van de rechtvaardige wordt verhoord. 
Volhard in je gebed totdat je resultaten ziet•
Heb 13:17 > gehoorzaam je voorgangers… een juiste verhouding hebben met •
gezaghebbers. 
Spr 28:9 > wees niet wetteloos. •
Bid ook voor de anderen, niet egoïstisch.•

Niet vergeven, is een obstakel voor gebedsverhoring. Vergeef dus, zoals je ook 
vergeven bent door God.

Ef 3:20 > God is bij machte om veel meer te doen dan we bidden /beseffen.  


