Pray something
blok B - nivo 2 - avond 1

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Inleiding / bijbelstudie
Hoe is de relatie
Groeien in je gebed – vraag en antwoord 117 HC
Bijbelstudie Psalm 63:1-9
Uitleg eindpresentatie: video
Huiswerk en sluiting

Bijbelstudie
Ps. 3:5
Ps. 7:2
Ps. 25:1,2
Ps. 27:4

Ps. 34:2
Ps. 38:16
Ps. 55:17,18
Ps. 142: 2,3

Mijn teksten laten zien dat bidden is : intimiteit beleven met God,
vertrouwelijke omgang en openhartig met Hem omgaan

Psalm

:

Psalm

:

Hoe is de relatie
Ik zou geen dag zonder God kunnen/

God is er om voor mij te zorgen

Ik heb God lief

In de kerkdienst ontmoet ik God

Gods geboden beschermen mijn leven

Ik bid elke dag ook zelf

Ik wil graag meer over God en de Bijbel leren

Ik praat thuis veel over het geloof

Ik ben gemotiveerd om dit jaar
wat te maken van catechisatie

God speelt amper een rol in mijn leven

Ik ben er om God te eren

Ik ben bang voor God

Eigenlijk gaat alles langs me heen

Gods geboden zijn irritant

Ik bid nooit zelf

Het boeit me niet echt

Dat gebeurt eigenlijk nooit

Ik heb er geen zin in

Groeien in je geloof
Richteren 6:36-40 en Habakuk 3
of
Lukas 18:9-14 en Psalm 23

Vraag en antwoord 117 HC
Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?
Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijn Woord aan ons
geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te
bidden3.
Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen , om ons voor het
aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen.
Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, al zijn wij dat
niet waard, om Christus' wil zeker verhoren wil, zoals Hij ons in zijn Woord
belooft heeft.

------------

Groeien in gebed
is dat ik:

-----------------------------------

------------------

Wat is nu een gebed
dat blijkt geeft van
een goede relatie met
God. Welke kenmerken worden
genoemd?

----------------

-

-------------

--------------

Naam :
Datum :
Vak : Bidden

Cijfer

Bijbelstudie psalm 63:1-9
Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was
2. God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water
3. In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
4. Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
5. U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
6. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven
7. Liggend op mijn bed denk ik aan u,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.
8. U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
9. Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.

! = dit raakt me
? = dit begrijp ik niet
/ = dit herken ik niet
+ = dit herken ik

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Matteus 6:33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
- Iemand zoeken die je kunt interviewen over gebed
- Schrijf eens voor jezelf alle zaken op waar je nooit met God over
praat. Het kan van alles zijn: een bepaalde zonde, een gevoel dat je
vaak hebt, een relatie, een voorval enz..

Bijbelleesrooster ----------------------------------1 Koningen 18:25-29
Een typisch voorbeeld van heidens bidden. Net zo lang gek doen totdat de goden
doen wat jij wilt. De God van de Bijbel leert dat we ons gebed niet op deze
manier mogen inzetten.
Filippenzen 1:3-11
Eerst dankt Paulus uitvoerig voor alles wat de gemeente aan geloof gekregen
heeft. Daarna bidt hij of ze mogen groeien in … geloof en liefde.
1 Tessalonicenzen 1:2-4

Ook voor deze gemeente geldt: Als Paulus voor ze bidt doet hij dat niet zonder
te danken dat ze Gods liefde hebben leren kennen.
Efeze 1:15-20
Zo rijk ben je als je de Here Jezus kent. Als Paulus voor de Efeziërs bidt (vers 6)
dankt hij tegelijk dat deze mensen in Christus alles al ontvangen hebben.
Efeze 3:14-21
Paulus bidt of de Efeziërs steeds meer mogen gaan zien wat ze door geloof in
Christus al hebben!
Filippenzen 4:19-20
Door geloof in Christus heb je alles wat je nodig hebt.
Habakuk 3:17-19
Ook als je heel veel mist kun je God danken, omdat Hij je kracht is. Hem
kennen is genoeg.

Sonshine!

Bidden en bidden is 2
blok B - nivo 2 - avond 2

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15

Mentorkwartiertje
Koppelen naar vorige week
Bijbelstudie 1 koningen 18: 26-30 en vers 36-40
Twee manieren van bidden
Bidden uit genade
Onze Vader die in de hemel bent – vraag en antwoord 46 HC
Prestatie
Huiswerk en sluiting

19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Bidden uit genade
Ik bid omdat……………………………..

Onze Vader die in de hemel bent – Zondag 46 HC
120: Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als: Onze Vader?
Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en
vertrouwen jegens God wekken, waarop ons gebed gegrond moet zijn.
God is immers door Christus onze Vader geworden en Hij zal ons nog veel
minder onthouden wat wij met waar geloof van Hem vragen, dan onze vaders
ons aardse dingen weigeren.
121: Waarom wordt hieraan toegevoegd: die in de hemelen zijt?
Daarmee leert Christus ons over de hemelse majesteit van God niet aards te
denken en van zijn almacht alles te verwachten wat wij voor lichaam en ziel
nodig hebben.

Als ik “Onze Vader” zeg
betekent dat:

Als ik “die in de hemel
bent” zeg, betekent dat:

Jezus
……..

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Fillipenzen 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.
Schrijf voor de volgende keer een kort gebed waaruit duidelijk blijkt
dat je bidt op grond van de genade van God die je hebt leren kennen.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Kolossenzen 4:2-4 en 12-13
Paulus zit in de gevangenis en vraagt om voor hem te bidden. Waar moet de
gemeente voor bidden? Niet voor zijn vrijlating maar voor de verspreiding van
het evangelie! Bidden was voor Paulus geen ‘zegen naar zich toe bidden’. Hij
zocht eerst Gods koninkrijk.
Daniël 2:36-49
Dit gedeelte staat samen met een paar vragen en een gebed op je werkbladen van
de volgende les.
Psalm 18:1-7
Kijk eens hoe dit gebed begint. Dat is nog eens ‘heiliging van Gods naam.’
Psalm 99:1-5
Gods naam moet geloofd worden en de hele aarde moet weten dat Hij Koning is.
U naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Psalm 100
Ook in deze psalm: Gods naam moet geprezen worden
en de hele aarde moet Hem erkennen.
Handelingen 4:23-31
Een gebed in tijden van nood. Maar ook dit gebed
begint met de lof op God, de almachtige Schepper.
Matteüs 6:31-34
Hele bekende woorden van de Here Jezus. Eigenlijk moet je ze uit je hoofd
kennen. Eerst Gods Koninkrijk zoeken, de rest komt dan wel. Nooit vergeten,
ook niet als je gaat bidden.

Koninkrijksbidden
blok B - nivo 2 - avond 3
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.30
19.45
19.55
20.05
20.15

Mentorkwartiertje
Koppelen naar vorige week
Opbouw Onze Vader
Uw naam worde geheiligd – zondag 47 HC
Uw koninkrijk kome – zondag 48 HC
Gebed uitwerken
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Uw naam worde geheiligd
Exodus 34:5-7
De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam
HEER uit. [6] De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De
HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, [7]
die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde
vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de
kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’
Schrijf de namen/eigenschappen, die God voor zichzelf gebruikt op een rij, en
zet in de kolom daarnaast in eigen woorden wat dat betekent.

We moeten Gods naam heiligen,
wat betekent heiligen?

Zondag 47 HC
Wat is de eerst bede?
Uw naam worde geheiligd.
Dat wil zeggen: Geef ons eerst dat wij U
naar waarheid kennen1 en U heiligen,
roemen en prijzen in al uw werken2,
waarin uw almacht, wijsheid, goedheid,
gerechtigheid, barmhartigheid en
waarheid glansrijk stralen.
Geef ons ook dat wij ons hele leven onze gedachten, woorden en werken daarop richten, dat uw naam om ons niet
gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt3.
Hoe kun jij Gods naam
groot maken?

Herken je hierin iets
van je eigen gebed?

Zondag 48 HC
Wat is de tweede bede?
Uw koninkrijk kome.
Dat wil zeggen: Regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer
aan U onderwerpen1;
bewaar en vermeerder uw kerk2;
verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat; verijdel
ook alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden3; totdat de
volmaaktheid van uw rijk komt4, waarin U alles zult zijn in allen5.
Onszelf

De kerk

De wereld

Wat bidden we
hier voor:

Bidden als soldaat van Jezus
Het was tijdens een langdurige oorlog; langs het
front had je overal loopgraven en
geschutsopstellingen bemand door groepen
soldaten. Maar het waren soms heel verschillende
groepen soldaten.
* groep U4ME
Groep U4ME zat al heel lang aan het front. Ze waren eigenlijk niet echt
geïnteresseerd in de oorlog, en vonden het vervelend om aan het front te zitten.
Ze maakten zich ook niet echt druk. Sommigen zaten de hele dag te klaverjassen,
anderen liepen steeds te klagen over gebrek aan comfort.
Ze hadden geleerd in hun opleiding om elke dag contact op te nemen met de
generaal in het hoofdkwartier. En dat deden ze dan ook wel. Twee keer per dag
namen ze via de radio contact op. Altijd op vaste tijden: ‘s morgens acht uur, ‘s
middags 6 uur. Het was meestal ongeveer dezelfde boodschap die ze verzonden:
Ze zeiden iets over het ‘Koninkrijk’ en iets van ‘Uw wil zullen we doen’, maar
vaak vroegen ze toch vooral om meer en beter eten en om nog meer kratten bier,
en vaak zeiden ze ook iets als ‘zorg dat we het niet te moeilijk krijgen’. En ook al
namen ze dagelijks contact op, ze hadden niet echt het gevoel dat er naar hen
geluisterd werd.
* groep WE4U
Groep WE4U wat verder aan hetzelfde front was een heel ander soort groep.
Daar beseften ze wel dat ze in oorlog waren en dat de vijand niet ver weg zat.
En daar wisten ze ook dat ze hun training niet voor niks gehad hadden. Daar
werd niet geklaverjast, maar daar werd trouw wacht gelopen. De
geschutsstelling werd beter ingericht, munitie werd klaar gelegd. Ook daar
namen ze via de radio contact op met de generaal in het hoofdkwartier. Niet
maar twee keer per dag; daar zat permanent iemand bij de radio, en was de
verbinding altijd open. Ze informeerden steeds naar de situatie op het slagveld,
en voortdurend vroegen ze om instructies en om extra munitie. Over eten en
drinken ging het niet vaak: ze wisten wel dat de generaal daar wel voor zou
zorgen. En zij kregen altijd wel direct antwoord.
Groep U4ME werd tijdens een verrassingsaanval van de vijand in de pan
gehakt. Maar groep WE4U was erbij toen de generaal aan het hoofd van zijn
troepen de vijand verpletterend versloeg.

Gebed uitwerken
1) Here in de hemel, Almachtige Koning
1) Ik loof uw Naam
2) Leer mij
………………………………………………………………
…….…………………
……………………………………………………………………………( kijk bij zondag 47)
1) Ik prijs U om Uw macht
3) Help mij om een goede onderdaan te zijn.
3) Wilt U mij …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
3) Wilt u de kerk………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………( kijk bij zondag 48)
3) Wilt u de wereld…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….
1) Geef dat uw koninkrijk spoedig komt
1) Om Jezus wil amen.

Aantekeningen:

Huiswerk ------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst

Doe naast het leesrooster de bijbelstudie en het gebed bij Daniël 2
36 Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning
zeggen wat hij betekent: 37 U, majesteit, koning der
koningen, aan wie de God van de hemel het
koningschap, en macht, kracht en eer heeft verleend,
38 aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het
veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd,
waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft
geschonken over allen – u bent dat hoofd van goud!
39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder
machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons,
dat zal heersen over de hele aarde. 40 Een vierde
koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer
verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat
verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen
en verpletteren. 41 U zag dat de voeten en tenen
voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een
deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het
koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de
hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor
u, vermengd met kleiachtige leem. 42 Dat de tenen
en voeten deels van ijzer en deels van leem waren,
betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal
zijn, voor een deel broos. 43 U zag ijzer vermengd
met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich
zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen
zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem
laat verbinden.

44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God
van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te
gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal
overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en
vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – 45
precies zoals u zag dat er een steen van de berg
losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas
kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud
verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten
weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De
droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’
46 Toen knielde koning Nebukadnessar neer en
boog voor Daniël, en hij beval een offer te bereiden
en reukwerk aan hem op te dragen. 47 De koning
zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God is de God
der goden en de heer der koningen. Hij onthult
mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen
onthullen.’ 48 Toen benoemde de koning Daniël in
een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken;
hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel
en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van
Babylonië. 49 Op Daniëls verzoek droeg de koning
het bestuur van de provincie Babel over aan
Sadrach, Mesach en Abednego, terwijl Daniël zelf
aan het hof van de koning bleef.

Wat lees je over het koninkrijk van God? (kijk vooral naar vers 44,45)
Wat staat er over andere koninkrijken? Over hun 'kwaliteit' en hun 'houdbaarheid'?
Hoe erkent Nebukadnessar God als koning?
Hoe doe jij dat?
Gebed, n.a.v. Daniel 2 en HC zondag 48, v/a 123:
Bekijk het gebed, vul het zonodig aan en bid het, op de stippeltjes kun je zelf dingen toevoegen die je
wilt bidden:
Almachtige Koning,
U heerst over hemel en aarde.
Ik prijs U om uw majesteit en koninklijke macht.
Leer mij een goede onderdaan van U te zijn.
Wilt U steeds mijn leven blijven regeren door uw Woord en uw Geest?
Geef dat over heel de wereld uw rijk overwint en men U als Koning gaat erkennen.
Wilt U alle vijandschap en zonde overwinnen, om mij heen en in mijn eigen leven?
Help mij U steeds meer als Koning te eren.
…………………
Wilt U uw koninkrijk spoedig laten komen?
om Jezus' wil.
Amen.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Matteüs 7:7-12
God wil dat we het goed hebben. Maar Hij wil ook dat we aanhoudend blijven
vragen, zoeken en kloppen. Geef niet op. Blijf bidden. Blijf hem zoeken.
Johannes 15:1-8
Let vooral op vers 7. Steeds meer ‘eenswillend’ worden met de Here Jezus is het
geheim van leren bidden naar Gods wil.
Matteüs 26:36-46
Jezus zelf is ons voorgegaan in nederige onderwerping aan Gods wil in het
gebed.
Psalm 13
Soms lijkt het alsof God niet hoort. Gelovigen uit alle tijden hebben daarmee
geworsteld. Blijf geloven dat God het beste met je voor heeft. Hij heeft het laten
zien in de komst van de Here Jezus.
2 Korinte 12:6-10
Een heel belangrijk gedeelte over gebed en verhoring dat je eigenlijk uit je
hoofd moet kennen, vooral vers 9. Soms zegt God ‘nee’ op ons gebed en moeten
we het doen met zijn genade.
Efeze 5:15-21
Steeds meer gevoelig worden voor de wil van God moet je leren en zal je gebed
beïnvloeden.
Deuteronomium 29:29
Gods wil leren ontdekken is leren begrijpen wat Hij ons verteld heeft. De
verborgen dingen zijn voor God. Wat de toekomst zal brengen en wat zijn
plannen zijn, dat mogen we aan Hem overlaten.

Uw wil geschiede
blok B - nivo 2 - avond 4

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.30

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling en eerste inventarisatie
Bijbelstudie: Uw wil geschiede / mattheus 26:36-46 /
zondag 49 HC
Vragen volgens Gods Wil
Prestatie
Gebed invullen
Huiswerk en sluiting

19.45
19.55
20.05
20.15

Eerste inventarisatie

Uw naam worde geheiligd

dan vraag ik:

Uw koninkrijk kome

dan vraag ik:

Uw wil geschiede

dan vraag ik:

Zondag 49
Wat is de derde bede?
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Dat wil zeggen:
Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen1 en uw
wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn 2, zodat een
ieder zijn taak waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouw vervult3 als de
engelen in de hemel doen4.
1

Matt. 16: 24; Tit. 2:11, 12. 2 Luc. 22: 42; Rom. 12: 2; Ef. 5: 10. 3 1 Kor. 7: 22-24. 4 Ps. 103:
20, 21.

Gebed invullen

Vader in de hemel
God prijzen om Zijn wijsheid
God danken voor de
gehoorzaamheid van zijn Zoon
Belijden van je eigenwilligheid en
vergeving vragen
Vragen om gehoorzaamheid aan
Gods wil
Voor anderen bidden
Iets wat jezelf wilt toevoegen
Zeg dat je je toevertrouwd aan
Gods leiding

Dit bid ik U in Jezus naam, Amen

Aantekeningen:

Huiswerk ----------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst

…..…!

…?

Eventueel invulgebed afmaken
Interview afnemen.

Bijbelleesrooster ----------------------------------Matteüs 6:19-21
Waar je hart naar uitgaat, dat bepaalt ook voor een groot deel de inhoud van je
gebed. Waar is jouw hart vol van?
Matteüs 6:24-30
De mammon was de god van het geld. Staat je gebed om dagelijks brood in
dienst van de mammon of in dienst van de levende God? Met andere woorden:
weet waarom je iets vraagt aan God!
Matteüs 6:31-34
Zoek eerst God koninkrijk, ook in je gebed. Stel jezelf de vraag: Wat heb ik
nodig om als kind van God te leven? Durf daar gerust om te bidden.

Efeze 6:18-20
Als Paulus vraagt om voor hem te bidden heeft hij niet z’n eigen plezier en
gemak op het oog. Het gaat om Gods zaak.
Matteüs 19:16-26
Rijkdom kan een belemmering zijn om met God te leven. Échte rijkdom is de
Here Jezus kennen en zo thuisgebracht worden bij je Vader. Bid daar maar om.
Matteüs 13:18-23
Ook hier leren we weer van de Here Jezus: rijkdom is gevaarlijk, waar het om
gaat is dat het Woord van God vrucht draagt in je leven. Bid of het zaad bij jou
in goede aarde valt.
Psalm 4:7-9
Vreugde in God mag je dagelijks brood zijn.

De broodvraag
blok B - nivo 2 - avond 5

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling / eerste inventarisatie
Bijbelstudie Exodus 16
Zondag 50 HC
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Bijbelstudie Exodus 16
2.Wat wordt
bedoeld met vers
4: “daarmee stel
ik hen op de
proef”
1.Hoe reageert
de Here op de
klacht van de
Israëlieten?

4.Ken je nog
meer verhalen in
de bijbel waarin
je ziet dat God
geeft wat nodig
is?
3.Wat leren de
Israëlieten uit
de manier
waarop God
voor hen zorgt.

5.Wat zegt
dit verhaal je
voor je eigen
gebed?

Zondag 50
Wat is de vierde bede?
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat wil zeggen:
Wil ons zó verzorgen met alles wat wij voor ons lichaam nodig hebben1, dat wij
daardoor erkennen dat U de enige oorsprong van al het goede bent2 en dat onze
zorg en inspanning en ook uw gaven ons niet baten zonder uw zegen 3.
Leer ons daardoor ook ons vertrouwen niet langer op enig schepsel, maar op U
alleen te stellen4.

Aantekeningen:

Huiswerk -----------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst

Interview 5e bede

Bijbelleesrooster ----------------------------------Matteüs 9:1-8
Vergeving van zonde is het eerste wat een mens nodig heeft. Blijkt uit jouw
gebeden dat je dat hebt begrepen?
Matteüs 18:21-27
De man die tienduizend talent schuldig was, was omgerekend ongeveer zestig
miljoen daglonen schuldig!! Omgerekend naar vandaag ongeveer 3 miljard euro
… … Wat zou de Here Jezus duidelijk willen maken?
Matteüs 18:28-34
Honderd denarie is ongeveer 5000 euro. Nog steeds een flink bedrag.
Maar de bereidheid om dit een ander te vergeven is het bewijs dat je weet dat je
zelf ook van vergeving leeft.
Lukas 18:9-14
Ben jij een tollenaar of een farizeeër? Of herken je in allebei wel iets?
Kolossenzen 3:13
De ander vergeven omdat … … God jou vergeven heeft.
1 Johannes 1:8-10
Ontken je je zonde, dan houd je jezelf voor de gek. Benoem je ze eerlijk, dan
ontvang je vergeving.
Matteüs 5:43-48
Als we Gods liefde voor ons hebben begrepen gaan we zelfs voor onze vijanden
bidden … Waar denk jij aan?

7 x 70 maal sorry
blok B - nivo 2 - avond 6
Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.40
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling / eerste inventarisatie vergeving
Bijbelstudie Matteus 18: 21-35
Schuld en vergeving in stappen
Een tekening over vergeving
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Matteus 18: 21-35
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of
zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot
zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar
tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als
met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij
daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent
schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de
man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest
worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich
aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles
terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de
geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van
de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een
wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen
wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je
betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem
gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere
dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze
naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich
roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik
je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook
medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb
gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal

mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn
broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
Onderstreep de woorden die met zonde/schuld en vergeving
te maken hebben.

5 x 70 =
6 x 70 =
7 x 70 =…..

De boodschap is…..

Schuld en vergeving in stappen
Zet de volgende zinnen in de goede volgorde (voetjes):
1.Het goede doen
2.Je schuld erkennen
3.Vergevingsgezind zijn naar anderen
4.Vragen om vergeving
5.Je zonde zien en ontdekken
6.De zonde nalaten
7.Er spijt van hebben
8.Danken voor vergeving
9.Je berouw uitspreken tegen God (en mensen)

Een tekening over vergeving

Aantekeningen:

Huiswerk -----------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst

Interview afnemen

Bijbelleesrooster ----------------------------------Lukas 10:17-20
Jezus opende de ogen voor onze werkelijke vijand. Daarom leerde Hij ook
bidden ‘breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad’
Lukas 22:31-32
De Here Jezus wijs ons op onze vijand, leert ons bidden om bescherming en …
heeft ook zelf gebeden om bescherming
Psalm 27:1-6
In heel veel psalmen gaat het ook over ‘vijanden’. Lees deze psalmen vanuit wat
het nieuwe testament ons leert over onze werkelijke vijand.
Psalm 57
Wat onze tegenstander ook probeert, bij God ben je veilig. Hij is machtiger.
Vertrouw op Hem.
1 Petrus 5:8-11
Een ontketende vijand, maar God is machtiger.
Openbaring 12:7-9
Satan heeft eigenlijk maar één doel: mensen verleiden en van
God vervreemden.
Openbaring 21:7-10
Straks is het echt helemaal afgelopen met alle verleidingen.
God zal daar zelf voor zorgen. Blijf erom bidden in het geloof
dat de overwinning al behaald is.

Voor de duivel niet bang
blok B - nivo 2- avond 7

Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.20
19.35
19.45
19.50
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling
Vragen om bescherming – vraag en antwoord 127 HC
Bijbelstudie 1 Petrus 5: 6-11
Voor de duivel niet bang
Gebed maken
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Vragen om bescherming -vraag en antwoord 127 HC
Wat is de zesde bede?
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Dat wil zeggen: wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen
standhouden, en bovendien houden onze doodsvijanden - de duivel, de wereld en
ons eigen vlees - niet op ons aan te vechten.
Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden en sterken door de kracht
van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit
delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij
uiteindelijk de volkomen overwinning behalen.

Duivel

Wereld

Eigen vlees

Galaten 5: 16-17; Efeziërs 6: 12 ; 1 Johannes 2: 15-17

Bijbelstudie 1 Petrus 5: 6-11
Over welke vijand gaat
het hier?

Wat weet je over de
uitslag van de strijd,
waar staat dat in dit
bijbelgedeelte?

Hoe kun je jezelf
beschermen?

Zie je de overeenkomst
tussen het eind van dit
bijbelgedeelte en het slot
van het Onze Vader?

Voor de duivel niet bang
Jacobus 4: 7-8a
7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u
wegvluchten. 8 Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. …..
In eigen woorden:

Gebed maken
Concrete verleidingen / vragen om bescherming /
weten waarom je dat mag vragen

Aantekeningen:

Huiswerk -----------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Zoek voor volgende week op internet allemaal een gebed op dat je
aanspreekt. Print het uit en neem het volgende week mee.

Bijbelleesrooster ----------------------------------De volgende psalmen zijn voorbeelden van gebeden waar heel veel afwisseling
in te vinden is. Niet alleen maar vragen maar ook lofprijzen. Niet alleen klagen
maar ook schuld belijden. Het één gaat zomaar over in het ander. Probeer elke
dag één psalm te lezen.


Psalm 25
Psalm 38
Psalm 39
Psalm 40
Psalm 41
Psalm 42
Psalm 56

Hallelujah, amen!
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Tijd

Wat gaan we doen

19.00
19.15
19.25
19.35
19.40
20.00
20.10

Mentorkwartiertje
Terugkoppeling
Slot van het Onze Vader – Zondag 52
De gebedsladder
Een gebed maken
Prestatie
Huiswerk en sluiting

Slot van het Onze Vader – zondag 52 HC
Vraag en antwoord 128
Waarmee beëindigt u uw gebed?
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Dat wil zeggen:
Dit alles vragen wij van U, omdat U ons al het goede wilt en kunt geven, want U
bent onze Koning en hebt alle dingen in uw macht.
Wij bidden U dit, opdat daardoor niet aan ons maar aan uw heilige naam
eeuwig lof wordt toegebracht.

Vraag en antwoord 129

Wat heb je
eraan dat je
dit weet?

Wat betekent het woord: Amen?
Amen wil zeggen: Het is waar en zeker.
Want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord, dan ik in mijn hart voel dat
ik dit van Hem begeer.

Vergelijk de eerste drie keer Uw eens
met de lofverheffing .
Wat valt op?
Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
Hoe verwerk je dat in je gebed?

Onze Vader =

3 x Uw + 3 x ons
want van U……

De gebedsladder
GOD

IK

Gebed over tree:…….

Aanvulling

Aantekeningen:

Huiswerk -----------------------------------------------Uitgedeelde memorisatietekst
Taken voor prestatie

