Hoe moet je bidden?
Gebed is de motor van ons leven. Het brengt ons in verbinding met onze Bron. Zonder gebed leven
we op eigen kracht en zijn we geestelijk zwak.
Heel veel mensen worstelen met gebed. Hoe moet je bidden? Veel mensen bidden ook verkeerd
waardoor ze bidden moeilijk vinden en zwaar.
In deze studie geef ik je tips en tools om je gebedsleven dynamisch en krachtig te maken en het
gebed een krachtbron van je leven zal zijn.
Het eerste belangrijk principe is. Tot wie bid jij? Tot wie richt jij je gebed. Deze vraag is zeer belangrijk
omdat het zeer belangrijk is te weten dat de Bron die jij aanspreekt de juiste Bron is. Want er zijn vele
krachten en entiteiten die aanbeden en om hulp gevraagd willen worden en die invloed uit willen
oefenen op jou leven en via jou leven op anderen maar die bepaald geen zuivere motieven hebben.
Ze doen zich voor als god maar zijn het zeker niet! Of ze doen zich voor als afgezand van God maar
zijn het niet!

De Bijbel waarschuwt hier heel duidelijk over.
Deut 18:10 10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur
doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 geen
bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de
doden raadpleegt.
Ex 20:1-4 1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte,
uit het diensthuis, geleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van
wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet
buigen, noch hen dienen;
God wil ons hiermee beschermen tegen elke vorm van misleiding die er op ons afkomt vanuit de
spirituele wereld. Want God zegt niet dat het allemaal onzin is en niet bestaat. Nee juist omdat er een
reële geestelijke wereld is van waaruit duistere machten de macht op aarde willen overnemen daarom
waarschuwt God ons om onze geest niet open te stellen voor misleiding.
Dus mocht jij je nog door geesten of engelen laten raadplegen. Breek hier radikaal mee en richt op
God. Ik ga hier zo verder op in hoe je dan wel tot God kunt naderen.
Als de geest, engel of verlichte meester echt van God zou komen zou deze het alleen maar toejuichen
als je rechtstreek je op God richt. Als deze entiteiten weerstand gaan bieden weet je gelijk zeker dat
ze niet uit God zijn. Dus zelfs als je twijfel en denk dat ze wel van God zijn dan kun je nog beter
rechtstreeks tot God naderen dan via hen. Dat is altijd beter. Waarom zou je gaan voor minder dan
voor God zelf.
Nu nog iets over Maria, de moeder van Jezus. Er is een groot misverstand onder katholieke gelovigen
dat we tot Maria zouden moeten bidden. Maria is een geweldige vrouw maar er staat nergens in de
Bijbel dat we tot haar zouden moeten bidden. Ook Maria is net als alle andere mensen gestorven en
de Bijbel leert ons dat we geen dode mogen raadplegen.
Bovendien zegt Jezus zelf in Matt 12 dat iedereen die zijn wil doet zijn moeder is.
46 Terwijl Hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten en trachtten Hem

www.leveningod.nl www.agapecoach.nl lezing van Robert van Mierlo over bidden.

Mijn dringend advies aan je is om je uitsluitend te richten tot de Bron van alle leven, tot de Schepper
van hemel en aarde, tot de Schepper van alle geesten en engelen. Elk gebed gericht aan een lagere
geest opent je geest voor misleiding. Of het nu gaat om een engel, een geleidegeest, een geest van
een overledene, een verlichte meester of Maria, Boeddha, moeder aarde of welke andere god dan
ook. Op het moment dat je niet rechtstreeks je gebed tot de Bron richt komt er altijd misleiding in je
geest.
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te spreken te krijgen. 47 [En iemand zeide tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan buiten en
trachten U te spreken te krijgen.] 48 Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn
moeder en wie zijn mijn broeders? 49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar
mijn moeder en mijn broeders. 50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is
mijn broeder en zuster en moeder.
We mogen dus ook beslist niet tot Maria bidden net zo min als tot engelen, en ander overleden
heiligen. Ook hiervoor geld. Waarom volgen we niet het onderwijs van Jezus Christus zelf en bidden
we rechtstreeks tot de Vader in de hemel, de Schepper van Hemel en aarde?

Math 65 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de
synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik
zeg u, zij hebben hun loon reeds. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en
bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7 En
gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun
veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 8 Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader
weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 9 Bidt gij dan aldus:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
10 uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
13 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.]
14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
De reden waarom mensen niet rechtstreek tot God de Schepper durven te bidden is omdat ze zich
onwaardig voelen. God is zo heilig en zo ver weg dat men behoefte heeft te bidden tot iets wat
dichterbij staat, tot iets of iemand die als een tussenpersoon zou kunnen functioneren voor die grote
en almachtige God.
Maar dat is nu precies de reden waarom Jezus Christus naar de aarde is gekomen. Hij is gekomen
om de kloof tussen God en de mens te overbruggen. Alleen Jezus is volmaakt God en volmaakt mens
geweest en heeft net als jij hier op aarde gewandeld in vlees en bloed en is daarom als enige in staat
de kloof te overbruggen tussen God en de mens.
Hand 4 7 en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke kracht of
door welke naam hebt gij dit gedaan? 8 Toen zeide Petrus, vervuld met de heilige Geest, tot hen:
Oversten van het volk en oudsten, 9 indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een
weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, 10 dan moet aan u allen en het ganse volk
van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt,
maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 11 Dit is
de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. 12 En de
behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
Jezus heeft de zonde van heel de mensheid aan het kruis genageld en zo de weg tot God
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Lukas 11:1 1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij
ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij
zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef
ons elke dag ons dagelijks brood; 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder,
die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.
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vrijgemaakt.
Door Jezus kunnen we vrij tot God naderen en ons gebed tot Hem richten

1 johannes 1:5 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is
licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem
hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; 7 maar indien wij in het
licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Als we bidden mogen we ons dus rechtstreek richten tot God onze Vader vanuit het besef, geloof en
vertrouwen dat onze zonden vergeven zijn door het offer van Jezus.
God, de Vader wil niks liever dan ons helpen in onze bestemming te komen zodat we gaan stralen
zoals Hij dat heeft bedoeld.
Hierna ga ik je helpen tot een gepassioneerd gebedsleven te komen en je gebed maken tot een
krachtbron in je leven.
Zie God als je geliefde, de Minnaar van je ziel die Zijn kostbare geliefde Zoon gegeven heeft om jou
aan zijn hart te kunnen drukken. Hij heeft er alles voor over gehad om jou weer in Zijn nabijheid te
kunnen hebben. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. God kent je door en door en Hij houd
van je met onvoorwaardelijke liefde.
Als je tot Hem bid. Ontmoet Hem dan als je geliefde en uit eerst je liefde. Geef Hem een knuffel en
zeg dat je van Hem houd. Bedank Hem voor Zijn Liefde en uit je bewondering.
Ga pas daarna je hart met Hem delen en vertel Hem je pijn en verdriet en je zorgen maar ook de
mooie dingen in het leven.
Als je in Zijn tegenwoordigheid ben geweest en je hebt gedronken van Zijn Liefde en je voelt Zijn
aanwezigheid en Zijn Heilige Geest dan mag je vanuit die liefde gaan zegenen in Jezus naam
Dat is Gods Liefde uitdelen en woorden van Leven uitspreken over situatie en personen in je leven die
dat nodig hebben. Ga in geloof situaties veranderen door Gods Geest in Jezus naam.
Ga samenwerken met Gods Geest. Je hoeft God nooit te overtuigen om iets voor je te doen.
Jezus heeft ook nergens gezegd dat we bv voor zieken moeten bidden. Nee we mogen met God
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Johannes 14 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader
zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5 Toen
zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen
kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen
jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer,
meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus?
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik
tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de
Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik
verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar
de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de
grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het
doen.
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meewerken en ze genezen in Jezus naam door woorden van leven over hen uit te spreken.
Wij zijn geroepen om Gods koninkrijk te bouwen op aarde. Wij moeten niet aan God dingen vraag die
Hij ons geboden heeft om te doen. Wij mogen wel om kracht vragen en Gods zegen, om wijsheid en
inzicht.
Als we dingen aan God vragen moeten we ook vragen in geloof en het ook ontvangen in geloof.
Anders heeft het gebed geen zin.
Marc 11: Hebt geloof in God. 23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u
in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem
geschieden. 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het
zal geschieden. 25 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben,
opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. 26

Dus ga niet bidden van heer wilt u dit of haar wilt U dat. Wilt U alstublieft zus of zo. Nee dat zijn
gebeden in ongeloof en worden niet verhoord. God is Geest en kan alleen werken door geloof.
Ga tot God bidden in geloof en ga danken voor de verhoring.
Spreek woorden van Leven uit en zegeningen in Jezus naam. Breng de Liefde en kracht van God
over in gebed.
Zolang wij nog het idee hebben dat we God moeten overtuigen om iets voor ons te doen zal ons
gebed krachteloos zijn en zonder geloof.
Alleen als we overtuigd zijn dat God achter ons staat en het ook Zijn wil is waar we voor bidden, dan
kunnen we bidden in geloof en er zeker van Zijn dat Hij ons verhoort en dus ook gaan danken.
Samenvatting
Richt je in gebed alleen tot de Bron, tot God de Schepper van hemel en aarde. Raadpleeg nooit meer
andere geesten, doden, engelen, verlichte geesten, Maria of heiligen. Als zij weerstand gaan bieden
of boos worden als je nu rechtstreeks tot God bid dan weet je gelijk zeker dat ze niet uit God zijn.
Want engelen van God hebben als taak mensen bij God te brengen. Proberen ze ons af te houden
van de Bron dat zijn ze niet uit God.
Richt je gebed tot de Vader in Jezus naam, dus vanuit een diep bewustzijn dat je zonden vergeven
zijn door het liefdesoffer van Jezus Christus. Alleen door Jezus offer kunnen we vrij tot God naderen.
Zie God als de Minnaar van je ziel en benader Hem als je geliefde. Neem tijd om je liefde, dank en
bewondering te uiten en neem tijd om je te laten beminnen.
Deel je hart met Hem als met een geliefde.
Bid en vraag dingen in geloof vanuit vertrouwen dat Hij het je zal geven en ga danken
Ga Gods Liefde uitdelen door te zegenen in Jezus naam en woorden van leven en liefde en dank uit
te spreken over situaties en personen in je leven.
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Math 7:7 7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? 10 Of als hij
een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede
gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven
aan hen, die Hem daarom bidden.
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