
‘Heer leer ons bidden’ 

Handreiking voor Bijbelstudie/kringgesprek (van Sjaak Biewenga, gebaseerd op de jaarthema-preek 

van 14-11-2021) 

 

Op 14 november zijn we voor de tweede keer dit seizoen bezig gegaan met het jaarthema: Leven vanuit 

het gebed. Iedereen kan leren bidden en Jezus wil ons leren bidden, zoals Hij het ook aan zijn leerlingen 

geleerd heeft. 

Aan de hand van deze Bijbelstudie kan je in je eigen wijk- of bijbelstudiekring verder samen 

nadenken over dit thema. 

 

• Welke mensen hebben jou in jouw leven geholpen om te ‘leren bidden’? Je ouders misschien, 

of je grootouders, of iemand anders? Op welke manier zijn zij voor jou een voorbeeld of leraar 

geweest? 

• Zijn er, als het gaat om bidden, ook dingen die je gemist hebt in hoe jij het geleerd hebt? 

Punten waarvan je nu zegt: Eigenlijk zou ik dit nog (beter) willen leren? 

 

 

Lees Lucas 11:1-2: 

De leerlingen vragen aan Jezus: ‘Heer, leer ons bidden’. Dat betekent niet dat de discipelen daarvoor 

helemaal nog niet konden bidden. Als gelovige Joden waren ze bekend met gebed, zoals de meesten 

van ons als christenen ook bekend zijn met gebed. Maar het gebed van Jezus heeft blijkbaar iets 

bijzonders. Op een of andere manier bad Jezus echter, dieper, doorleefder. En als de leerlingen Hem 

weer eens zien en horen bidden worden ze daar enthousiast van. Dit willen ze ook kunnen! Dus: ‘Heer, 

leer ons bidden!’ Samen met de leerlingen van Jezus mogen wij verlangen naar een dieper, doorleefder 

gebedsleven. Door te leren bidden van Jezus. 

 

Op veel momenten in de Bijbel lezen we iets over het gebed van Jezus. Lees de volgende teksten: Mat. 

6:7-13; Luc. 6:12-13; Lucas 22:41-44; Joh. 6:11; Joh. 17:20-23. 

• Welke van deze teksten over het gebed van Jezus spreekt jou het meeste aan? En welke het 

minste? 

 

 

In de preek van 14 november ging het onder andere over de drieslag: Hou het echt, hou het simpel, 

hou het vol. Veel van wat Jezus ons leert over gebed is in die drieslag samen te vatten. 

• Hoe zie jij deze drie punten terugkomen in de teksten die je zojuist over het gebed van Jezus 

gelezen hebt? 

• Voor welke van deze drie punten zou jijzelf op dit moment meer aandacht kunnen hebben om 

daardoor te groeien in het gebed? Wat maakt dat juist dit nu (meer) nodig hebt? 

 

 

Pete Greig (betrokken bij de Prayer Course en schrijver van het boek: ‘Hoe moet je bidden’) schrijft 

over gebed: ‘Het gebed kan te makkelijk een razende voortzetting worden van de hectiek die een te 

groot deel van mijn tijd domineert. Afwezig en druk storm ik de voorhoven van de Koning binnen 

zonder me voor te bereiden, zonder mijn pas in te houden of mijn ogen op te slaan om zijn blik te 

ontmoeten. Maar de wijzen leren ons dat waarachtig gebed geen kwestie is van woorden, maar van 

doen; iets wat we worden. Het is niets zakelijks, maar iets relationeels.’ 

• Wat vind jij van dit citaat en wat zou jij hiervan kunnen leren? 



 

 

Samen bidden is inspirerender en motiverender dan alleen bidden. Door samen te bidden houd je het 

ook gemakkelijker vol om te blijven bidden en te blijven groeien in gebed. Een mooie vorm om samen 

te bidden is het vormen van een gebedstrio. Een beproefde methode die wereldwijd veel gebruikt 

wordt. (Op internet is veel informatie te vinden over gebedstrio’s) 

Een gebedstrio bestaat uit drie personen, bij voorkeur van hetzelfde geslacht, die geregeld een 

uurtje bij elkaar komen om te delen hoe het is en om te danken en bidden voor elkaar, voor de 

omgeving en voor de gemeente. Een goede frequentie hiervoor is eens per 14 dagen, maar bijv. eens 

per week of eens per maand is ook mogelijk. Je kunt het bij iemand thuis doen, maar ook ergens buiten 

of tijdens een wandeling. Het is een laagdrempelige manier om je met elkaar te verbinden en zo samen 

te leren Jezus te volgen. Het is flexibel en vrij gemakkelijk te organiseren. Het is een manier die ook 

juist nu – tijdens de coronatijd – mogelijk is. Jezus belooft dat waar twee of drie samenkomen in zijn 

naam, Hij in het midden is. Die belofte geldt ook voor een gebedstrio! 

De eenvoudigste manier om een gebedstrio samen te stellen is door groepjes te maken binnen 

je kring. Of door van buiten je kring actief twee mensen te vragen om samen met jou een gebedstrio 

te gaan vormen. Vervolgens is het een kwestie van gewoon beginnen. Aan het begin is het misschien 

wat onwennig, maar al doende leert men. Spreek af dat je het voor tenminste drie maanden gaat doen 

(hou vol!). Daarna evalueer je hoe het gegaan is en kan je besluiten om samen verder te gaan of – als 

het voor jullie niet goed werkt – weer te stoppen en op zoek te gaan naar een andere vorm die wel bij 

jou past. 

• Vorm – als jullie hiermee aan de slag willen – gebedstrio’s vanuit je kring of bedenk wie je erbij 

zou kunnen vragen om samen met jou een gebedstrio te gaan vormen 

 

 

Neem tot slot de tijd om samen te bidden voor alles wat tijdens deze Bijbelstudie besproken is. Dank 

God dat Hij zich altijd naar ons uitstrekt en dat Hij voor ons zorgt. Bid God dat wij steeds beter mogen 

leren om ons ook in ons gebed naar Hem toe uit te strekken en ons leven oprecht met Hem te delen. 

Zodat we leren bidden zoals Jezus. 

 Neem in het gebed ruimte om stil te zijn, zodat je ook je eigen ‘leerpunten’ in gebed kunt 

brengen bij God. Of, als jullie dat durven: deel dan eerst met elkaar waar jij graag gebed voor zou 

hebben en bidt vervolgens om de beurten hardop voor elkaar. 

 


