
Zondag 14 juni 2015 - Gebedsverhoring
- Ps. Hoo Handojo -

Lukas 18: 1•
Blijf bidden en geef de moed niet op.◦
Bidden dat Gods Koninkrijk op aarde komt◦

Mattheüs 6: 9-10•
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede.◦

Efeziërs 2: 6•
Je bent opgewekt en zit met Christus in de hemelse gewesten.◦

Wat is bidden? 
Een relatie hebben met God, in Zijn liefde, en in geloof verwacht je dat Vader 
God je gebeden zal verhoren.

Jesaja 55: 11•
Gods woord zal altijd zijn doel bereiken. Het keert niet leeg naar God terug.◦

Genesis 1: 26•
We zijn geschapen naar Gods beeld.◦

Psalm 115: 16•
De hemel is van de Heer, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.◦

"Er zal niets gebeuren op aarde zonder gebed." Zonder het gebed van gelovigen 
doet God niets op aarde. Als gelovige moet je dus samenwerken met God om te 
kunnen heersen op aarde. 

God werkt altijd via mensen. Alhoewel Hij het zelf zou kunnen doen, kiest Hij 
ervoor om altijd via mensen te werken.
- Hij gebruikte Abraham om een volk te stichten.
- Hij gebruikte Mozes om de joden te redden uit Egypte.
- Via Jezus, Zijn Zoon, redde Hij de mensheid

Spreuken 19: 21•
Je kan veel plannen maken als mens, maar het is de raad van de Here die ◦
stand houdt.



1 Johannes 5: 14-15•
God verhoort je, als je bidt naar Gods wil. Hoe bid je nu naar Gods wil? Als ◦
je een goede relatie hebt met God, dan weet je wat God verlangt… dan ken 
je Gods hart.

Mattheüs 16:19 ; 18:18-20•
Binden en ontbinden op aarde◦
Waar 2 of meer in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar is God in het ◦
midden.

Hoe bidden?
- In Gods wil
- De basis van je gebed is het Woord van God.
- Vanuit een dagelijkse relatie met God.
- Vanuit een hartsverlangen om met God te communiceren.

Johannes 11: 41-42•

Markus 11: 24•
Geloof dat je zal ontvangen waarvoor je bid.◦

Psalm 138: 2•
God heeft Zijn Woord zelfs boven Zijn Naam gezet. En Gods Naam is al zo ◦
krachtig… 


