
Praktische handleiding `Hoe bid ik één uur?´ 
 
De gedachte is om een uur in 12  perioden van 5 minuten te verdelen. Na elke 5 minuten ga je 
dan naar een andere vorm van gebed. 

1. Loven en prijzen is een daad van aanbidding en toewijding aan God (5 min) 
 
Psalmen 115:1 NBG  Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. 
 
• Aanbid God voor wie hij is, degene die jou gemaakt heeft – voor zijn nooit falende Woord; voor je 
 redding; dat je in zijn plan bent opgenomen. 
• Om God te verheffen en te eren. 
• Om God te erkennen voor wie hij is, Hem groot te maken met onze woorden. 
• Prijs zijn naam, zijn gerechtigheid, liefde, heiligheid, almacht, grootheid, trouw, alwetendheid, zijn 
 woord, schepping, zijn verlossende werk, enz. Je kunt telkens een ander thema gebruiken 
 gedurende deze tijd van lofprijzing en aanbidding.  

2. Wachten op de Heer in een daad van overgave en liefde en bewondering voor God (vaak 
gebed zonder woorden) (5 min) 

 
Psalmen 46:11 NBG  Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. 
 
• Hier ben je stil voor Zijn aangezicht. Sluit in de geest elke deur voor elke invloed van de wereld. 
• Tijdens deze periode van stilte, concentreren we ons op God en wijden ons opnieuw toe aan God. 
 Wij verheugen ons in Zijn aanwezigheid en over Zijn aanwezigheid. 
• Dit is een tijd van diepe persoonlijke en intieme communicatie met God, dit is wanneer ik, als een 
 eindige en beperkte, in de aanwezigheid van God kom, de Onbeperkte en Oneindige. 
• Er is geen ruimte voor ongeduld en haast gedurende deze tijd van wachten op de Heer, het kan niet 
 overhaast worden. 
• Denk tijdens deze periode, over niets anders dan God de Vader, zijn zoon Jezus je Verlosser en de 
 Heilige Geest. 
• Je hoeft gedachten die opkomen niet om te zetten in woorden. Concentreer op je relatie met God en 
 je liefde voor hem. 

3. Belijdenis/vernedering is een daad van bekentenis en zuivering van mezelf als de tempel van 
God om toegang aan God te geven. (5 min) 

 
Jesaja 59:1-2 NBG  Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te 
horen;  2  maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen 
zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. 
 
1 Johannes 1:9 NBG  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
 
• Dit is de tijd waar ik mijn zonden erken en mijn schuld beken, toegeef dat het verkeerd is, er van 
 afkeer en Gods vergeving accepteer. 
• Waar ik vraag God om elke vorm van trots en gebrek aan liefde te laten zien en het belijd en er mee 
 breek. 
• Dit is de tijd voor binnenwaartse inspectie en de Heilige Geest toe te laten elke onbeleden zonde te 
 onthullen. We ontvangen alleen vergeving en verlossing van de zonde door het bloed van Jezus en 



 zijn dood van verzoening aan het Kruis. 
•  Wanneer ik mijn zonden belijd vraag ik niet noodzakelijkerwijs dat God mijn omstandigheden zal 
 veranderen, maar dat Hij mij zal vergeven en mij veranderen. 
 

4. Door de bijbel heen bidden is mezelf geestelijk te voeden en te bidden volgens Gods agenda 
en openbaring (5 min) 

• Dit is gebed verrijkt door het woord: het woord is je handleiding over hoe te bidden. 
• Dit is om volgens God’s beloften te bidden. God's beloften in het woord wekken ons geloof op. 
• De Bijbel is in de eerste plaats een boek dat moet worden aangenomen en nageleefd. In deze 
 periode vraag ik: Heer, welke belofte mag ik toepassen, welke opdrachten heb ik te gehoorzamen, 
 aan welke waarschuwingen moet ik aandacht besteden? 
• We moeten de Heer dag en nacht aan zijn beloften in zijn woord herinneren. Als je de Bijbel leest, 
 moet je de Heer vragen hoe dit toe te passen in je dagelijkse leven en in je tijd voor gebed. 
 

5. Waakzaamheid is een tijd van geestelijke oplettendheid, om geestelijk scherp te zijn op 
kwesties die gebed nodig hebben. (5 min) 

 
Kolossenzen 4:2 NBV  Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 
 
• Om opmerkelijk en bewust te worden van mogelijke aanvallen van Satan. Bid en vraag de Heilige 
 Geest om je de plannen, methodes, bolwerken en strategieën van de boze te tonen. 
• Bewust te zijn van leiding van God. Bewust te zijn van elke openbaring van God 
• Vraag om inzicht, onderscheidingsvermogen, wijsheid en begrip van waar je je op moet richten in 
 gebed en wat je prioriteiten moeten zijn. 
• Om de wil van God te begrijpen, waar Hij je vandaag wil gebruiken. 
• Om te vragen van de Heer wat Zijn plannen zijn en wat op zijn hart is. 
 

6. De voorbede is op de bres staan voor andere mensen, je concentreren op de behoeften en 
noden van andere mensen. (5 min) 

 
1 Timoteüs 2:1-2 NBG  Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen 
voor alle mensen,  2  voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in 
alle godsvrucht en waardigheid. 
 
• Om te bidden voor God's plan voor andere mensen. 
•  Tussen God en andere mensen staan en bidden voor hun noden - om barmhartigheid en genade 
 vragen. 
• Dit is Gods manier om zijn kinderen te betrekken in zijn plan met de wereld. 
• Wanneer je bemiddelt, sta je aan Gods zijde en werkt met Hem voor de redding van of de 
 vooruitgang in iemand anders. 
• Door het gebed, raak je betrokken in de geestelijke strijd tegen de machten van het kwaad. 
 Bid en vraag God, door de Heilige Geest, voor openbaring waar deze machten aan het werk zijn. 
 Op basis van je autoriteit in Christus, moet je de machten van Satan binden in de naam van Jezus 
 en hun bolwerken en argumenten vernietigen. Weersta de duivel en geef hem geen voet aan de 
 grond. Jezus overwon de boze aan het Kruis. Wij, als gelovigen moeten deze overwinning 
 verkondigen op elk gebied van het leven. 
 



7. Verzoek voor je persoonlijke behoeften (5 min) 
 
Matteüs 6:11 NBG  Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 
1 Kronieken 4:10 NBG  Jabes nu riep de God van Israel 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. 
Filippenzen 4:6 NBG  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. 
 
• Om te bidden voor mijn 'dagelijks brood'. 
• Mijn eigen nood, crisis, behoeften en wensen aan God bekend maken. 
• In nederigheid en volledige afhankelijkheid, vraag ik God om te voorzien in mijn behoeften. Ik kom 
 als Gods dienaar en zijn kind. 
• Kom in geloof en vertrouwen – komen als God's vriend. 
• Wees specifiek. 
• Als christenen, kunnen we vrijmoedig onze persoonlijke behoeften bij de Vader brengen. We kunnen 
 bidden met verwachting, zelfs over de kleinste dingen. 
• Kijk uit voor zelfzuchtige verlangens 
 

8. Dankbaarheid is de tijd waarin ik mijn waardering voor God, voor zijn zorg en voor zijn 
bescherming uitspreek en voor wie Hij is. (5 min) 

 
1 Tessalonicenzen 5:16-18 NBG  16  Verblijdt u te allen tijde,  17  bidt zonder ophouden,  18  dankt onder alles, 
want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 
 
• Denk na over je dag en dank God voor zijn zorg voor jou en anderen. 
• Dank God voor nieuwe dingen die hij deed: geestelijk, fysiek en sociaal. 
• Dank Hem voor wie Hij is, zijn gaven, zijn antwoord op gebed.... al zijn zegeningen. 
• Wees specifiek in je dankzegging. 
 

9. Bid de Psalmen (5 min) 
• De Psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. Als we niet meer weten wat we bidden moeten, 
 komt God zelf ons te hulp in de Psalmen. Als we weer willen beginnen met bidden (want soms is ons 
 leven biddeloos geworden) bieden de Psalmen een liefdevolle nieuwe kans.  
• Neem een Psalm die je aanspreekt en ‘bid’ deze vers voor vers. Dit is God loven en aanbidden met 
 geestelijke liederen. 
 

10. Meditatie is een probleem overwegen of op een dieper niveau onderzoeken, om het geestelijk 
te evalueren. (5 min) 

 
Psalmen 1:1-3 NBG  Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der 
zondaars, noch zit in de kring der spotters;  2  maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet 
overpeinst bij dag en bij nacht.  3  Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op 
zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. 
 
Jozua 1:8 NBG  Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet 
handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult 
gij voorspoedig zijn. 



• Mediteren over de aard en het wezen van de drie-enige God, zijn creatie, besluiten (werk) en 
 karakter. 
• Neem een bepaald thema uit de Schrift en mediteer erover. (Gerechtigheid, liefde, waarheid, licht, 
 vrede, heiligheid, enz.) 
• Maak God zelf de focus van je meditatie: zijn woorden of handelingen, zijn woord, zijn karakter. 
 
Christelijke meditatie is het tegenovergestelde van Oosterse meditatie. Oosterse meditatie is meer een 
passieve toestand van de geest en je gedachten leegmaken. Christelijke meditatie is een actief proces 
van evalueren, onderzoeken en nadenken,  waar je geest volledig in betrokken is en waar je de leiding 
van de Heilige Geest en schrift toestaat. Meditatie is na denken op een gedisciplineerde manier. Je 
moet wel oppassen dat Satan niet zijn gedachten in je geest plant. Kijk in deze periode ook uit voor 
negatieve gedachten. Nadenken over wat waar is, nobel, juist, puur, mooi en bewonderenswaardig is. 
Wanneer je nadenkt over een specifiek gedeelte van de Schrift, moet je jezelf afvragen wat dit gedeelte 
persoonlijk tot je zegt 
 

11. Luisteren is een periode waarin je instructies van God ontvangt, waarin je Hem vraagt om jou 
de dingen, waarvan Hij wil dat je daar aandacht aan besteed, openbaart. (5 min) 

 
Prediker 5:2 NBG  Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods 
aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn. 

 
• Focus op het luisteren naar de innerlijke stem van de Heilige Geest. 
• Waarin je vraagt: wat wilt U dat ik doen zal? Wat is Uw wil voor vandaag? 
• Zoek richting en leiding uit het woord. 
•  Vraag God om doelbewust zijn wil, plannen en strategieën aan jou te openbaren. 
• Wees voorzichtig om niet te snel te zeggen; "De Heer zei dit of dat tegen mij." 
 

12. Lofprijzing is God verheerlijken, om Hem te vertellen dat je weet tot wie je hebt gebeden en 
Hem je gebeden toevertrouwt. (5 min) 

 
Matteüs 6:13 NBG  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 
 
• Maak je Amen aan het einde sterk om te bevestigen dat je gelooft dat God je hoorde en je antwoord 
 zal geven. Amen betekent: dit is waar en zeker, dit zal zo zijn. 
• Dit is een geestelijke slotakte, waarmee je God op de troon van je leven plaatst. 
• Dit is waar je belijd: want van U is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid voor altijd. 
 
Veel succes.... 
 

Amen! 


