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26 februari Bid om respect voor je Schepper 

Psalm 25:1-11 

Psalm 25:4 

 

Met welke woorden zou je om respect voor je Schepper kunnen bidden? 

Is dat respect te zien in jouw leven? 

 

27 februari Bid om onderwijs 

Psalm 25:12-22 

Psalm 25:6 

 

Wat wordt er gevraagd in Psalm 25:6? (berijmd) 

Wat is jouw antwoord en vraag aan de Heere in je gebed? 

 

28 februari Bid om de Heilige Geest 

Johannes 3:1-13 

Psalm 119:3 

 

Waarom is het bidden om de Heilige Geest zo belangrijk? 

Krijgt de Heilige Geest altijd een plaats in jouw gebed? 

 

1 maart Bid om geloof 

Mattheüs 8:1-10 

Eerste berijming van de 12 artikelen 

 

Wat bad de hoofdman over honderd? 

Waar verwonderde de Heere Jezus Zich over? 

Ken jij voorbeelden van gebedsverhoring in je eigen leven of dat van anderen? 

 

2 maart Bid om vergeving 

Mattheüs 18:21-35 

Psalm 32:1 

 

Wat staat er in deze gelijkenis over vergeving? 

Wat wilde de Heere Jezus hiermee tot ons allemaal zeggen? 

 

 

 



 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

3 maart Bid voor anderen 

1 Timotheüs 2:1-8 

Psalm 141:2 

 

Wie zijn die ‘anderen’ waar je over leest in 1 Timotheüs 2? 

Voor wie moet je nog meer bidden? 

Heb je een stille plaats om te bidden voor anderen? (vul zelf maar in voor wie of wat) 

 

4 maart Bid om een vriend of vriendin 

Genesis 24:10-21 

Psalm 31:1 

 

Welk voorbeeld lees je in deze geschiedenis als het gaat om het bidden voor een vriend of 

vriendin? 

Pas, wat je leest op je eigen leven toe. 

 

5 maart Bid om liefde tot Gods dag 

Lukas 2:41-52 

Psalm 84:5 

 

Wat kun je in dit Bijbelgedeelte van de Heere Jezus leren? 

Ben jij ook graag in de kerk? 

Hoe is het in ons land met de liefde tot Gods dag? 

 

6 maart Bid: Leid ons niet in verzoeking 

Mattheüs 4:1-11 

Gebed des Heeren:7 

 

Met welk wapen versloeg de Heere Jezus de duivel? 

Wanneer gaat satan ons meestal verzoeken? 

Wat moeten we dan doen? 

Lees ook Hebreeën 4:15 

 

7 maart Bid om de wapenrusting 

Efeze 6:10-20 

Psalm 4:4 

 

Waarom wordt het de wapenrusting van God genoemd? 
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Noem de wapens. 

Leg eens uit dat in vers 18 alle wapens verbonden worden met één ding. 

 

Biddag 

8 maart Bid om zegen voor werk/studie 

Spreuken 16:1-10 

Morgenzang:3 

 

Is werken en studeren zonder Gods zegen goed? 

Wat moet je doen? In welke verzen lees je het? 

Heb jij al eens ondervonden dat de Heere hielp? 

 

9 maart Bidden is … zoeken 

Mattheüs 6:19-34 

Psalm 145:4 

 

Wat moeten we in de eerste plaats zoeken? 

En de andere dingen dan? 

Moeten we dan nog bezorgd zijn? 

 

10 maart Bid en werk 

Galaten 6:1-10 

Psalm 41:1 

 

Is bidden voor de nood in de wereld genoeg? 

Wat moet je ook doen? 

Steun jij het project: ‘Draagt elkanders lasten’ van het Reformatorisch Dagblad ook? 

Doe je dat op 2 manieren: bid en werk? 

 

11 maart Bidden zoals Jezus deed 

Mattheüs 6:5-15 

Gebed des Heeren:10 

 

Wat is de aanhef van dit gebed? 

Over Wie gaat het in de eerste drie beden? 

En in de laatste drie beden? 

Hoe besluit het ‘Onze Vader’? 

Wat betekent het woordje: Amen?  


