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Matteüs 6:33

Zoek liever eerst
het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,

dan zullen al die andere dingen 
je erbij gegeven worden.
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Filippenzen 4: 6-7

Wees over niets bezorgd,
maar vraag God
wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden. 
Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten
in Christus Jezus bewaren.
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Spreuken 3: 5-6

Vertrouw op de HEER
met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
 
Denk aan hem
bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg. 
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Zondag 45 vr/antw 116

Waarom is het gebed
voor de christenen noodzakelijk?

Omdat het gebed het voornaamste is
in de dankbaarheid die God van ons eist;
bovendien wil God zijn genade
en zijn Heilige Geest
alleen geven aan hen
die van harte en zonder ophouden
Hem daarom bidden en daarvoor danken.
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Johannes 15:7

Als jullie in Mij blijven
en mijn woorden in jullie,

kun je vragen wat je wilt
en het zal gebeuren.
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1 Tess.  5: 17-18

Bid onophoudelijk,
dank God
onder alle omstandigheden, 
want dat is wat hij van u,
die één bent
met Christus Jezus,
verlangt.
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1 Johannes 5:14

Wij kunnen ons vol vertrouwen
tot God wenden,
in de zekerheid dat hij
naar ons luistert
als we hem iets vragen
dat in overeenstemming is
met zijn wil.
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Matteüs 6:7-8

Bij het bidden moeten jullie
niet eindeloos voortprevelen
zoals de heidenen,
die denken dat ze door hun overvloed 
aan woorden verhoord zullen worden.  
Doe hen niet na!
Jullie Vader weet immers
wat jullie nodig hebben,
nog vóór jullie het hem vragen.
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