
OM LEIDING EN RICHTING TE ONTVANGEN

Bidden  
&Vasten

Opening: (2 min) 
Bidden en vasten, om leiding en richting te ontvangen voor de Nieuwe Rank 2.0 (Heer, hoe gaan we verder)


Dat we vandaag nadenken over dit onderwerp is best uitdagend omdat bidden en vasten voor veel mensen een saaier imago heeft dan andere onderwerpen. 

Dat terwijl het zo belangrijk voor ons is om te doen. 


Vandaag geef ik jullie maar een heel beperkt, gericht stukje onderwijs, over onderwerpen die veel meer verdieping verdienen. 

Maar de kern van Bidden en vasten is het doel van vandaag: Waarom zou het ons juist moeten boeien…  


Als uitnodiging om samen met God dieper te mogen gaan, persoonlijk en als nieuwe Rank.



Moslims   Het JodendomChristenen

Boeddhisme/Hindoeïsme

Vroeger: Griekse en Romeinse religies

“Create” the need (2 min) 
We zijn niet de enige die BIDDEN, VASTEN (en geven).

Vasten is een praktijk die in verschillende religies beoefend wordt. Zowel het jodendom, het christendom, de islam, het bahá’í-geloof (mengeling geloof), het hindoeïsme 
als het boeddhisme kennen vastenrituelen. Wanneer men in het Nederlands spreekt over de vasten duidt men op de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen waarin 
sommige christenen vasten. Moslims kennen een vastenperiode gedurende de maand ramadan.


Dus we zijn niet uniek als we het hebben over dit onderwerp, maar we zijn zeker uniek in de manier hoe we dit mogen beleven.  
Daarom is het zo belangrijk om stil te staan bij het hart van Bidden en Vasten. (Er is echt heel veel te zeggen over deze 2 onderwerpen) 




MATTEÜS 6: 5 -18
6Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur 
dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. 
Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij 
zal je belonen.  

8Want je Vader weet allang wat je nodig hebt. Dat 
weet hij al voordat je het gevraagd hebt.  

Bijbel in Gewone Taal

1 Samuel 16:7 
Jeremia 17:10 
Psalm 34:18 
Psalm 139:23-24

Het Schriftgedeelte voor vandaag: Matteüs 6:5-18 (2 min - incl slide) 

Het grote verschil met alle andere goden is dat Jezus ons uitnodigt om relatie te hebben met God, 

Het gaat niet om vertoon, veel woorden, show…. Het gaat om je hart, een echt hart dat verlangt naar God.

Daarom waarschuwt Jezus zijn volgelingen om niet te doen als…. Allemaal praktijken van afgoden diensten, of vormen van religie, show to impress.


Maar als je bid doe het dan op deze manier…. (Tussen jou en God, daar waar je echt kunt worden)




Onze (Abba) Vader in de hemel, 
laat iedereen u eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen hun fouten 
vergeven. 
Help ons om nooit tegen u te kiezen. 
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 
[Want u bent koning, U regeert met grote macht, 
voor altijd. Amen.]’

Aanbidding  
en dankbaarheid

Richten op Gods plan 
ipv onze eigen plan

Afhankelijk 
willen zijn  
van God’s 

genade

Leven onder  
Gods 

bescherming

Main Point 1: Bidden. (3 min - incl slide)  
Het grote verschil met alle andere goden is dat Jezus ons uitnodigt om relatie te hebben met God,  
Het gaat niet om vertoon, veel woorden, show…. Het gaat om je hart, een echt hart dat verlangt naar God.

Daarom waarschuwt Jezus zijn volgelingen om niet te doen als…. 


Maar als je bid doe het dan op deze manier…. (Tussen jou en God, waar je echt kunt worden)

Jezus woord gebruik “ABBA” Papa is uniek. 

Jezus manier van bidden, is gebaseerd op relationeel niveau van intimiteit, Bij Papa komen.

Niet een business partnership model, zoals het gewoon was bij de afgodendiensten, of bij religie. Het “please’n” van god of goden. 


Het onze Vader is niet de enige manier hoe je moet bidden, maar geeft wel de ingrediënten. 



Bidden is niet… 
• onderhandelen met God. 
• eisen stellen aan God. 
• God alleen om dingen vragen. 
• een therapeutische, meditatie-achtige oefening. 
• God lastigvallen en Zijn tijd in beslag nemen. 
• een manier om de Heer te beheersen/goedkeuring. 
• een manier om je spiritualiteit voor anderen te laten 
zien. 

Hebreeën 4:15-16, Jacobus 1:26, Jacobus 4:3

Main Point 1: Bidden. Niet… (2 min) 
Gebed is een belangrijk onderdeel van het christelijk leven. Het is de manier waarop we met de Heer communiceren en Hem prijzen. Om het doel van gebed te begrijpen, 
is het belangrijk om eerst te begrijpen wat bidden niet is. Er zijn veel verkeerde opvattingen in de wereld en cultuur over gebed, zelfs onder christenen, en deze moeten 
eerst worden aangepakt.


Het is goed om voor onszelf eens de vraag te stellen, als ik bid…. Wat doe ik allemaal?



“Praten met God".  

Gebed is de belangrijkste manier voor Christenen 
om “emoties en verlangens” met God te 
communiceren en om relatie met God te hebben. 
Psalm 25:17, 2 Korintiërs 6:18, Romeinen 8:16, Johannes 17(gebed van Jezus)

Main Point 1: Bidden. Wel… De kern van Bidden is relatie hebben met God. 

Gebed ontwikkelt onze relatie met God en toont ons vertrouwen en onze totale afhankelijkheid van Hem. 
Bidden is de manier waarop christenen met God communiceren. We bidden om God te loven en te danken en Hem te vertellen hoeveel we van Hem houden. We bidden 
om van Zijn aanwezigheid te genieten en Hem te vertellen wat er in ons leven gebeurt. We bidden om verzoeken te doen en om leiding te vragen en om wijsheid te 
vragen. God houdt van deze uitwisseling met Zijn kinderen, net zoals wij van de uitwisseling met onze kinderen houden. Gemeenschap met God is het hart van gebed. 

Te vaak verliezen we uit het oog hoe eenvoudig gebed eigenlijk zou moeten zijn. 

Gebed wordt in de Bijbel beschreven als zoeken naar Gods gunst (Exodus 32:11), je ziel uitstorten voor de Heer (1 Samuël 1:15), uitroepen naar de hemel (2 Kronieken 
32:20), naderen tot God (Psalm 73:28, KJV), en knielend voor de Vader (Efeziërs 3:14). 



De vijand probeert
je bidden  

te beperken,
omdat hij weet
JE BIDDEN  
beperkt hem.

Hebreeën 10:35, 2 Timoteüs 4:7, Psalm 50:15 
Kolossenzen 4:2, 1 Tessalonicenzen 5:17, Efeze 6:18 

De duivel probeert ons echt weg te houden van Bidden, omdat door gebed we veranderen.

De tactiek van de duivel is om het bidden onderuit te halen,(teleurstellingen, twijfel, boosheid) of om het saai te maken, of je af te leiden zodat je het niet meer doet.

Een andere manier is om het hart uit gebed te halen. 

Als het hart uit bidden verdwijnt, krijg je religie. Dat is de duivel al gelukt in heel veel geloven….. maar relatie verandert alles…


We worden ons bewust van Gods aanwezigheid in ons leven, en de afhankelijkheid die we hebben vanuit Hem.


Wie bid is de baas (Herman Boon)




Jesaja 40:31, Matt 6:32, Spreuken 3:5-6

Verhaal dat ik hoorde in India: 

Bidden brengt je in de juiste verhouding zoals je bedacht bent. Samen met God leven in deze wereld, met Zijn steun en wijsheid, onder Zijn leiding.


Vertel God niet dat je een groot probleem hebt

maar vertel je probleem dat je een grote God hebt.



MATTEÜS 6 : 5 -18

16 Als je een dag gaat *vasten uit eerbied voor God.  
  
17-18 Als je een dag gaat *vasten, houd het dan 
geheim. Was en verzorg je gezicht. Dan merkt 
niemand het, behalve je Vader. Hij ziet wat er in het 
geheim gebeurt. En hij zal je belonen.  

Bijbel in Gewone Taal 

[ * Vasten = om je op God te richten ] BasisBijbel  

Jesaja 58

Main Point 2: Vasten. 
Gewoonlijk is vasten het gedurende een bepaalde tijd onthouden van voedsel. Er zijn echter verschillende soorten vasten in de Bijbel, en niet alle hebben betrekking op 
voedsel. Veel mensen in de Bijbel vastten, waaronder Mozes, David en Daniël in het Oude Testament en Anna, Paulus en Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Veel 
belangrijke figuren in de christelijke geschiedenis getuigden van de waarde van vasten, net als veel christenen in deze tijd.


Bijbels vasten is vaak nauw verbonden met bekering, Vasten is ook gerelateerd aan hartstochtelijk gebed, 

Bijbels vasten komt voort uit een nederig hart dat God zoekt (Jesaja 58:3-7). 


Jezelf of iets loslaten om je beter te kunnen richten op God.


Dus we zien in deze voorbeelden dat bidden en vasten componenten zijn van het aanbidden van de Heer en het zoeken naar Zijn gunst. Nergens is er echter enige 
aanwijzing dat de Heer eerder gebeden verhoort als ze gepaard gaan met vasten(geen trucje. 

Het vasten samen met het gebed lijkt eerder te wijzen op de oprechtheid van de mensen die bidden en op de kritieke aard van de situaties waarin ze zich bevinden.




Je zet tijd vrij van “dingen” die je 
normaal bezighouden. 

Main Point 2: Vasten illustratie: wat als je het voor mij zou willen doen?


Als we vasten, willen we ons geloof “een onverdeelde en intensieve toewijding” geven. Deze toewijding zal tot uiting komen door een korte tijd af te zien van normale en 
goede dingen als eten en drinken, om meer tijd van Relatie met onze Vader te genieten. 

- Vasten brengt je op de plek om dingen scherper te zien, doordat je kiest om ballast los te laten die je normaal hindert.


Een ander type bijbels vasten is het gedeeltelijk vasten,

Tegenwoordig volgen veel christenen dit voorbeeld en onthouden ze zich voor een korte tijd van bepaalde voedingsmiddelen of activiteiten, terwijl ze naar de Heer kijken 
voor hun troost en kracht.


Het doel van vasten is niet om God te laten reageren als een geest in een fles om al onze wensen in vervulling te laten gaan. Vasten, of het nu regelmatig, gedeeltelijk, 
absoluut of seksueel is, is een zoeken naar Gods hart, waarbij alle andere zegeningen en voordelen ondergeschikt zijn aan God Zelf. Dit is wat bijbels vasten 
onderscheidt van andere religieuze en culturele praktijken over de hele wereld.




Samen God zoeken. 

Main Point 3: Samen God zoeken. Bidden en vasten voor de kerk 

Gezamenlijk gebed is belangrijk omdat het eenheid schept (Johannes 17:22-23) en een belangrijk aspect is van gelovigen" die elkaar aanmoedigen (1 Thessalonicenzen 
5:11) en elkaar aansporen tot liefde en goede daden (Hebreeën 10:24) .


De Bijbel beveelt christenen niet om te vasten. God eist of verplicht het niet van christenen. Tegelijkertijd presenteert de Bijbel vasten als iets dat goed, winstgevend en 
heilzaam is. Het boek Handelingen vermeldt dat gelovigen vastten voordat ze belangrijke beslissingen namen (Handelingen 13:2; 14:23). 

Vasten en bidden zijn vaak met elkaar verbonden (Lukas 2:37; 5:33). Te vaak ligt de focus van vasten op het gebrek aan voedsel. In plaats daarvan zou het doel van 
vasten moeten zijn om je ogen van de dingen van deze wereld af te wenden en je volledig op God te concentreren. Vasten is een manier om aan God en aan onszelf te 
laten zien dat we onze relatie met Hem serieus nemen. Vasten helpt ons een nieuw perspectief te krijgen en een hernieuwd vertrouwen op God.



