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Gebed voor de openbaring van Jezus’ schoonheid zodat we kunnen wandelen in onze roeping en bestemming
doorheen Gods kracht.
17
Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van
openbaring geeft in het KENNEN [ervaring] van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten
wat de hoop van Zijn roeping [zekerheid/helderheid over Gods roeping voor ons leven] is, en wat de rijkdom is van
de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen [onze bestemming als Jezus’ erfdeel], 19 en wat de allesovertreffende
grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht …
(Efeze 1:17-19)

Heartbeat church

Gebed voor het ontvangen van de kracht van de Geest zodat Jezus’ aanwezigheid zich in ons manifesteert, zodat
we Gods liefde ervaren.
16
OPDAT Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de
innerlijke mens, 17 OPDAT Christus door het geloof in uw harten woont [manifestatie van Zijn aanwezigheid] en u in
de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 OPDAT u ten volle zou kunnen begrijpen [ervaren], met alle heiligen, wat
de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat,
OPDAT u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. (Efeze 3:16-19)
Gebed dat Gods liefde in ons steeds overvloediger wordt in de kennis van God, met gerechtigheid in ons leven
als gevolg.
9
En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis [van God] en alle fijngevoeligheid
[onderscheid], 10 opdat u kunt onderscheiden [zich verheugen] wat wezenlijk is, opdat u oprecht [geen compromissen]
bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus
Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. (Filip. 1:9-11)
Gebed om Gods wil te kennen en om vruchtbaar te zijn in de bediening en om gesterkt te worden in intimiteit
met Hem.
9
Dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op
een wijze de Heere waardig, Hem in alles te behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,
11
terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in
alles te volharden en geduld te oefenen. (Kol. 1:9-11)
Gebed voor eenheid in de Kerk en om gevuld te worden met bovennatuurlijke vreugde, vrede, en hoop (zekerheid).
5
En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in
overeenstemming met Christus Jezus, 6 opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus
Christus verheerlijkt. 13 De God nu van alle hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven,
opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (Rom. 15:5-6, 13)
Gebed om verrijkt te worden met alle gaven van de Geest, inclusief krachtige preken en profetische openbaring.
5
U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken [gezalfd preken/zingen] en alle kennis [profetische
openbaring], 6 naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u [wondertekenen], 7 zodat het u aan geen
genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. 8 God zal u ook bevestigen
tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. (Kor. 1:5-8)
Gebed voor de vrijzetting van genade om de Kerk tot volwassenheid te brengen, en specifiek om verder te groeien in liefde en heiligheid.
10
Wij bidden dag en nacht meer dan overvloedig … [dat God Zijn Geest en genade wil uitstorten] om te volmaken
wat aan uw geloof ontbreekt … 12 En u moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar
en tot allen… 13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van
onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. (1 Thes. 3:10-13)
Gebed om waardig te zijn (voorbereid of geestelijk volwassen gemaakt) om in de volheid van onze bestemming
in God te wandelen.
11
Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht [ons voorbereid voor de roeping] en Hij
al het welbehagen van Zijn goedheid [plannen voor ons] en het werk van het geloof met kracht volbrengt, 12 opdat de
Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God
en van de Heere Jezus Christus. (2 Thes. 1:11-12)
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Dat de impact (effectiviteit) van het Woord zal toenemen in de stad wanneer God Zijn kracht erover vrijzet.
1
Bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben [snel zijn invloed zal verspreiden] en verheerlijkt
mag worden, zoals ook bij u… 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze… 5 En de
Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. (2 Thes. 3:1-5)

Heartbeat church

Gebed voor de impartatie van vrijmoedigheid (het Woord zingen en spreken) doorheen de vrijzetting van genezing, wonderen en tekenen.
29
Heere … geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken, 30 doordat U Uw hand uitstrekt
tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. 31 en toen zij gebeden
hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken
het Woord van God met vrijmoedigheid. (Hand. 4:29-31)
Vrijzetting van Gods belofte om bekleed te zijn met kracht voor allen die doorbidden voor doorbraak.
8
maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Hand. 1:8)
Gebed om de Heer Zijn na-ijver voor Zijn volk vrij te zetten en voor Zijn manifeste aanwezigheid vrij te zetten
om diegenen die Hem weerstand bieden te schudden.
15
Kijk neer uit de hemel en zie uit Uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn [de uitwerkingen van] Uw naijver
en Uw machtige daden, Uw innerlijke bewogenheid en Uw barmhartigheid? 16 …U, Heere, bent onze Vader; onze
Verlosser van oude tijden af is Uw Naam. (Jes. 63:15-16)
1
Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen [manifesteer Uw kracht], dat de bergen [obstakels]
voor Uw aangezicht zouden wegsmelten, 2 zoals vuur kreupelhout aansteekt, en vuur het water laat opborrelen, om
Uw Naam aan Uw tegenstanders bekend te maken! Laat zo de heidenvolken voor Uw aangezicht sidderen. 3 Toen U
ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachten…4 Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, … en
geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht. 5 U ontmoet wie zich in U
verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op Uw wegen aan U blijven denken. (Jes. 64:1-7)
Gebed voor het vrijzetten van Gods belofte om Zijn Geest uit te storten en om dromen, visioenen en profetieën vrij te
zetten.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw
dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook
op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19
En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon
zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, VOORDAT de grote en ontzagwekkende dag van de Heere
komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Hand. 2:17-21)
17

Gebed voor de redding van Israel en de vrijzetting van de profetische zalving, wonderen en gerechtigheid.

De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid [redding].
(Rom.10:1)
26
En zo zal heel Israël zalig worden…De Verlosser [Jezus] zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden
van Jakob; 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. (Rom. 11:26-27)
1

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen [vrijzetting van de geest van profetie], omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn
[ik zal niet passief zijn: zet kracht vrij], TOTDAT haar gerechtigheid [in alle kwesties van het hart] opkomt als een
lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel [bediening naar anderen]. (Jes. 62:1)
1

Actuele OT gebeden voor Israël: Jes. 63:15-64:12; Dan. 9:4-19; Mic. 7:7-20; Hab. 3:2-19; Ezra 9:5-15; Neh. 1:4-11;
9:5-38; Ps. 44; 45:3-5; 65; 67; 79; 80; 83; 85; 86; 90:13-17; 102:12-22; 110:1-5; 122:6-7; 132:11.
OT Profetische beloftes om over Israël te bidden (deze waarheden kunnen ook over de Kerk gebeden worden):
Deut. 4:27-31; 30:1-10; 31:29; 33:26-29; Jes. 11:10-16; 29:14, 17-24; 30:18-33; 32:15-19; 33:2-6, 17; 35:1-10; 42:10-17;
43:1-7; 44:1-5; 45:17, 22-25; 51:3-11; 54:1-17; 56:6-8; 59:19-21; 60:1-62:12; 66:7-14; Jer. 3:14-20; 16:14-21; 31:1-14;
32:16-23; 32:37-42; 33:6-26; 50:4-5, 19-20, 34; Ezek. 11:17-20; 16:60-63; 20:33-44; 34:11-31; 37:1-28; Hos. 2:14-23;
3:5; 5:15-6:3, 11; 14:1-8; Joel 2:28-32; 3:17-20; Zef. 3:8-20; Hag. 2:6-9, 21-22; Zech. 8:2-8; 12:10-13:6; Mal. 4:1-6.
(Gebruikte Bijbelvertaling: Herziene Statenvertaling)

