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Heer, leer ons te bidden - Lukas 11:1 
Nieuwtestamentische gebeden 

http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977  
Overzetting door M.V. 

 
 

Romeinen 15:5-6 “Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt 
onder elkander naar Christus Jezus; 6 opdat gij eendrachtig, met één mond, moogt verheerlijken de 
God en Vader van onze Heere Jezus Christus”. 
 

Romeinen 15:13 “De God nu der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat 
gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest”. 

 
Romeinen 15:31 “Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judéa, en dat deze mijn 
dienst, die ik aan Jeruzalem doe, de heiligen aangenaam zij”. 
 

2 Korinthiërs 13:7 “En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd zouden 
bevonden worden, maar opdat gij het goede zoudt doen, en wij als verwerpelijk zouden zijn”. 

 
Efeziërs 1:17 “Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de 
Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis”. 
 

Efeziërs 1:18-19 “Namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten, welke de hoop 
van Zijn roeping is, en welke de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis is in de heiligen; 19 en 
welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de 
sterkte Zijner macht”. 

 
Efeziërs 3:16-19 “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te 
worden door Zijn Geest in de inwendige mens; 17 opdat Christus door het geloof in uw harten wo-
ne, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 18 opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de 
heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 en bekennen de liefde van Chris-
tus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods”. 

 
Efeziërs 3:20-21 “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, 
overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door 
Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen”. 

 
Efeziërs 6:19-20 “En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening van mijn mond 
met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 20 waarvoor ik een 
gezant ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken”. 
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Filippenzen 1:9-11 “En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in er-
kentenis en alle gevoelen; 10 opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij op-
recht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; 11 vervuld met vruchten der gerech-
tigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God”. 
 

Kolossenzen 1:9-12 “Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden 
voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; 10 opdat gij de Heere waardig moogt wandelen, om Hem in alles te 
behagen, in alle goede werken vrucht dragende, en opwassende in de kennis van God; 11 met alle 
kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedig-
heid, met blijdschap; 12 dankende de Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in 
de erve der heiligen in het licht”. 
 

Kolossenzen 4:3 “Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het Woord opene, om te 
spreken de verborgenheid van Christus …” 

 
Kolossenzen 4:12 “... te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt 
en volkomen in al de wil van God”. 
 

1 Thessalonicenzen 3:12-13 “En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde je-
gens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u; 13 opdat Hij uw harten versterke, om 
onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onze God en Vader, in de toekomst van onze Heere Jezus 
Christus met al Zijn heiligen”. 

 
1 Thessalonicenzen 5:23 “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte 
geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Chris-
tus”. 
 

2 Thessalonicenzen 1:11-12 “Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte 
de roeping, en vervulle al het welbehagen van Zijn goedheid, en het werk des geloofs met kracht. 12 
opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de gena-
de van onze God en de Heere Jezus Christus”. 

 
2 Thessalonicenzen 2:16-17 “En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons 
heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, 17 vertrooste 
uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk”. 

 
2 Thessalonicenzen 3:1-2 “Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop 
hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; 2 en opdat wij mogen verlost worden van de onbe-
hoorlijke en boze mensen; want het geloof is niet aller”. 

 
2 Thessalonicenzen 3:5 “Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaam-
heid van Christus”. 
 

Filemon 6 “Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worde in de bekendmaking van alle 
goed, hetwelk in u is door Christus Jezus”. 
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Hebreeën 13:20-21 “De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen, door het bloed van 
het eeuwige testament, uit de doden heeft weergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, 21 
Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem 
welbehagelijk is, door Jezus Christus; Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”. 

 
“Hem nu Die bij machte is  

te doen ver boven alles  
wat wij bidden of denken,  

overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,  
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente,  

door Christus Jezus, in alle geslachten, 
 tot in alle eeuwigheid.  

Amen”. 
(Efeziërs 3:20-21) 
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