Bidden voor je voorganger en zijn/haar relatie met God


Vader, ik vraag u om ____________________ een man/vrouw naar Uw hart te
maken die altijd Uw wil zal doen (Handelingen 13:22, 1 Sam. 16:7)



Vader, geef dat ____________________ Uw Woord zal liefhebben met heel zijn/haar
hart en wilt U hem/haar in staat stellen om Uw woord de hele dag te overdenken
(Psalm 119:97)



Heer ik vraag U of U ____________________ zult leiden in alles wat hij zegt en doet
(Psalm 37:23)



God, ik vraag U om hem/haar een machtige man/vrouw van gebed te maken
(Marcus 1:35)



Vader wilt U voortdurend het christelijk leven en de taak waartoe U hem/haar
gesteld hebt leiden en bekrachtigen. (Efez. 5:18)



Heer, wilt U de vruchten van de Geest krachtig en duidelijk openbaren in het leven
van ____________________ (Galaten 5:22-23)



Vader, ik vraag U of U ____________________ nederig zult maken, totaal afhankelijk
van U en steeds weer bruikbaar voor U (1 Petrus 5:5-6)



God, wilt U ____________________ een heilige man/vrouw Gods maken die U kunt
gebruiken op een dynamische manier. (1 Tim 4:7, 6:11; Hebr 12:14)



Vader, stel ____________________ ertoe in staat om verleiding te overwinnen en
geef hem/haar een afkeer van elke vorm van zonde (1 Kor. 10:13)



Heer, wilt U ____________________ de waarheid van Uw woord openbaren door de
kracht van de Heilige Geest zodat ……………………… het Woord van God kan uitleggen,
proclameren en verdedigen (1 Tim. 3:1-7, 15, 1 Petrus 5:1-4)



Vader, ik bid dat U ____________________ het hart van een dienaar geeft. Wilt U
____________________ in staat stellen om met bewogenheid deze gemeente en de
verlorenen in deze maatschappij te dienen (Phil. 2:5)



Vader, ik bid dat U in ____________________ het geloof tot leven zult wekken dat U
behaagt.



Stel ____________________ in staat om U te benaderen, in het geloof dat U een
beloner bent van wie U ernstig zoeken (Hebr. 11:6)



Heer Jezus, ik bid dat ____________________ zichzelf gering zal achten, zijn kruis op
zich zal nemen en U zal volgen (Mat. 16:24)



Vader ik bid dat U ____________________ een hart geeft om te vasten
(Mat. 6:16-18)

Zijn/haar verkondiging van het Woord


Ik bid dat ____________________ een voorganger zal zijn die Jezus centraal stelt en
Jezus verhoogt (1 Kor. 2:1-4)



Vader, ik bid dat ____________________ zich zal herinneren dat U, de heer Jezus en
de engelen luisteren naar zijn/haar verkondiging van het Woord (2 Tim. 4:1)



Heer, ik vraag U dat ____________________ het hele Woord van God zal
verkondigen (Handelingen 20:20-21)



Ik bid dat ____________________ zal spreken door de kracht van de Heilige Geest
(Handelingen 4:8-12)



Vader, ik bid dat ____________________ Uw woord vrijmoedig en onbevreesd zal
verkondigen (2 Tim. 4:1-2)



Ik vraag U om ____________________ de tijd en de discipline te geven om in het
Woord van God te studeren (1 Tim. 4:15)



Ik bid dat het Woord van God onvoorwaardelijk centraal zal staan in het spreken en
in de bediening van ____________________ (2 Tim. 3:15-16)



Heer, ik bid dat de verkondiging van ____________________ gebruikt zal worden om
de verlorenen te redden, de gelovigen te laten opgroeien in volwassenheid en Uw
kerk zal opbouwen (Efez. 4:11-16, 2 Tim. 4:5)



Ik vraag dat ____________________ trouw de waarheid zal verkondigingen zelfs als
er tegenstand is of onenigheid (1 Tim. 6:12, 20-21, 2 Tim. 3:13-14, 4:2-4)

Zijn/haar bediening


Vader, ik bid dat de bediening van ____________________ veel vrucht zal dragen en
U de eer zal geven (Joh. 15:16, Kol 1:28)



Ik vraag U om ____________________ toegewijd te maken aan gebed en
verkondiging van Uw woord (Handelingen 6:4)



Stel ____________________ in staat om voorbede te doen en de gemeente te
onderwijzen naar Uw wil (1 Sam. 12:23, Rom. 1:9,10)



Stel ____________________ in staat om de heiligen toe te rusten voor de bediening
en discipelschap
(Efez. 4:11-12, 2 Tim. 2:12)



Vader, ik vraag U ____________________ te beschermen tegen satan en zijn
aanvallen. Ik vraag U ook om ____________________ te beschermen en te sterken
tegen aanvallen van weerspannige gemeenteleden (2 Tim. 4:15-18, 2 Cor 11:26)



Heer ik vraag U om ____________________ inzicht en richting te geven in
oplossingen voor de problemen van deze gemeente (1 Kon. 3:7-9)



Heer geef ____________________ wijsheid en inzicht in het begeleiden van degenen
die naar ____________________ komen voor hulp of advies (spreuken 2:6)



Ik pleit ervoor dat ____________________ een sterke, hechte en harmonieuze
relatie zal hebben met de leiders van de gemeente (Ps. 133:1, Prediker 4:9-12, Amos
3:3)



Vader, ik vraag U ____________________ in staat te stellen om kritiek en tegenstand
op een liefdevolle en christelijke manier te beantwoorden met een vastberadenheid
om trouw te zijn aan God en Zijn woord.
(Mat. 5:10-12,43-48,10:28, Romeinen 12:14, 17-21)

Zijn/haar relatie met de kerk


Ik vraag U de gemeente aan te sporen door de Heilige Geest om te bidden voor
____________________ (1 Thess. 5:25)



Ik bid dat de gemeente een groeiende liefde en honger zal hebben naar het Woord
van God (Psalm 119:97)



Ik pleit ervoor dat het leiderschap en de leden van de kerk toegewijd zullen zijn aan
de bediening van ____________________ (Hebr 13:17).



Leg een liefde en respect voor ____________________ in deze gemeente (1 Thess.
5:12-13)



Vader, ik vraag u de geruchten, roddels of kwaadsprekerij die verspreid worden in de
gemeente te laten verstommen (spreuken 15:28, 20:19, 21:28).



Heer, ik vraag U om de gemeente er klaar voor te maken dat zij zullen luisteren en
reageren op het onderwijs van ____________________ (Joh 1:21).



Vader, ik pleit ervoor dat de gemeente doeners van het Woord zullen zijn en niet
alleen hoorders (Joh. 1:22)

Zijn/haar relatie met zijn/haar gezin


Ik vraag U dat het gezin van ____________________ liefdevol zal zijn, niet egoïstisch,
respectvol en vol begrip naar elkaar (Efez 5:25; 1 Petr 3:7; Efez 5:33; Efez 6:1-4).



Vader, wilt U het huwelijk en gezinsleven van ____________________ sterken en
zegenen (Spreuken 5:15-20).



Ik bid dat het gezin van ____________________ een bron van vreugde en zegen zal
zijn voor elkaar (Spreuken 23:24, 31:28-30).



Ik bid dat het gezin van ____________________ voortdurende vrede en bescherming
zal ervaren, met name tijdens aanvallen van de duivel. (Psalm 91:1-8).

