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Gebedsgereedschap:  
Hoe bid je Gods beloften uit?

Wat? 
Gods beloften over onze levens en omstandigheden uitbidden is heel krachtig.  
Dit gebedsgereedschap helpt je Gods beloften over je leven uit te bidden.

Waarom?
‘Het is geweldig om te bidden met Gods woord in onze mond, want er is geen woord 
dat zoveel gewicht bij God in de schaal legt als dat van hemzelf.’ Charles Spurgeon   

Bijbelgedeelte 
‘Wat Hij zegt, doet Hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn.  
En omdat Hij Gods ‘ja’ is, worden wij gedrongen daar ‘amen’ op te zeggen, tot eer van 
God. 2 Korintiërs 1:20 (HTB) 

Een korte inleiding op Gods beloften uitbidden
 

De Bijbel maakt duidelijk dat het ‘zonder geloof onmogelijk is om God vreugde te 
geven’ (Hebreeën 11:6), maar staat tegelijkertijd ook vol verhalen die laten zien hoe 
moeilijk het is om in geloof te leven in een gevallen en opstandige wereld.  
Niettemin zijn we geroepen om te leven door geloof.

Ons geloof kan in deze context alleen maar groeien en sterker worden door gebed. 
Daarom is biddend mediteren op en proclameren van Gods beloften over ons leven 
onze eerste middel voor het bouwen van een leven van geloof. 

Zoals dagelijks zweten in de sportschool onze spieren langzaam sterker maakt, zal 
ons geloof ook alleen maar groeien als we er een dagelijkse gewoonte van maken om 
Gods beloften ons leven biddend te overdenken.
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Wat maakt dat we op deze beloften kunnen vertrouwen?
 

Er zijn veel beloften van God die we ons kunnen toe-eigenen simpelweg om wie God 
is. Dit zijn tijdloze waarheden die gefundeerd zijn op de absolute realiteit dat God zijn 
verbond houdt en een onveranderlijke Vader is, vol eindeloze goedheid. Het woord 
van God door de mond van Balam luidde:

‘God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. 
Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?’  
(Numeri 23:19)

God is degene die de beloften doet en die de beloften houdt! We zien hier veel 
tekenen van in het Oude Testament. God zal zijn volk nooit verlaten of zijn verbond 
met hen vergeten.

 

We kunnen ja zeggen tegen al Gods goede bedoelingen met ons leven, omdat we  
‘in de hemelsferen, in Christus, met talrijke zegeningen zijn gezegend’ (Efeziërs 1:3).  
Dit brengt ons bij het bijbelse principe van het erfenis. God heeft een ‘beloofd 
land’ voor ons om in te wonen, een erfenis en een bestemming in Christus waar wij 
aanspraak op kunnen maken, die onmetelijk veel groter is dan wij kunnen vragen of 
denken!

Maar de reis naar onze bestemming kan alleen ondernomen worden door geloof.  
En geloof kan alleen worden versterkt door de beloften van God, die we alleen 
kennen en ons eigen kunnen maken door het gebed. Simpel gezegd: gebed is het 
proces waardoor de belofte wordt onderscheiden, gedragen en uiteindelijk vervuld. 

Doen: Hoe bid je Gods beloften uit?

Ten eerste is het belangrijk dat we onthouden welke beloften van God voorwaardelijk 
zijn – die gehoorzaamheid aan onze kant vragen voordat zij volledig waarheid kunnen 
worden in ons leven.

Ten tweede kan het helpen om de beloften van God in twee verschillende categorieën 
te verdelen:



Gebedsgereedschap:  
Hoe bid je Gods beloften uit?

Pagina 
3 / 4

Tijdloze waarheden
 

Dit zijn algemene beloften die helpen om je geest en gedachten te verzadigen in de 
van Gods aanwezigheid doordrenkte realiteit voor je leven. 

Deze beloften zijn over het algemeen gelinkt aan de betrouwbaarheid van Gods 
karakter, zijn verbondsliefde en zijn commitment aan ons op ontelbare manieren. We 
kunnen ze over ons leven uitbidden ongeacht het seizoen waarin we ons bevinden. 

In de Bijbel vinden we beloften op het gebied van voorziening (Lukas 12:22-32), 
bescherming (Psalm 91), een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17), onuitputtelijke liefde 
(Klaagliederen 3:22-23), gezondheid (Psalm 103:1-3) of zijn Aanwezigheid die ons nooit 
zal verlaten (Hebreeën 13:5).  

 

Het resultaat van deze beloftes bidden is een vuriger geloof, een anker voor je ziel in 
het karakter van God, de zekerheid dat je zijn kind bent. Het zorgt voor vernieuwing 
van je denken en een geheiligde verbeeldingskracht. Deze beloften zijn onze 
rechtmatige erfenis, vanwege het volbrachte werk van Jezus.

Situatiegebonden of seizoensgebonden beloften 
 

God geeft ons ook graag meer specifieke beloften voor bepaalde terreinen van ons 
leven, mensen voor wie we bidden of seizoenen waar we doorheen gaan. 

Soms als we Gods leiding zoeken voor ons leven of als we voorbede doen voor een 
specifiek kind, vriend of zelfs voor een stad, geeft Hij ons een ‘aha’ moment.  
We krijgen dan een inkijkje in wat God ziet voor ons leven, iemand voor wie we 
bidden of een bepaalde situatie. Dit kan zijn in de vorm van een woord, een beeld, 
een indruk of een Bijbelvers en geeft ons zicht op de toekomst, beter en boven dat 
wat zichtbaar is.

 

God wil dat we iets zien dat we momenteel niet in het natuurlijke kunnen zien en dat 
we het dan uitbidden.

 

Dit is de belofte waar we ons aan vastklampen, soms als laatste krachtinspanning, 
wanneer de realiteit ons het tegenovergestelde toeschreeuwt. Dit is strijden voor de 
belofte, zoals Abraham deed die ondanks de onvruchtbaarheid van zijn vrouw en het 
feit dat zijn ouderdom het onmogelijk maakte, toch bad en geloofde in de belofte 
van een zoon: ‘Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had 
beloofd’ (Romeinen 4:21).
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Boeken over Hoe bid je Gods beloften uit   

Nederlands
 ● Onwankelbare hoop: Bouw je leven op de beloften van God – Max Lucado 
 ● Gebed: Waar het hart zijn thuis vindt – Richard Foster 
 ● De Bijbel Bidden – Wesley & Stacy Campbell


