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Bijbelteksten over Bidden

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons
luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
1 Johannes 5:14

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Kolossenzen 4:2

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al
ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Marcus 11:24

Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
Jeremia 29:12

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk.
Romeinen 12:12

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die
denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
Matteüs 6:7

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.
Psalm 145:18

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen
bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
Jeremia 33:3

'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'
Matteüs 18:20

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we
telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.
Hebreeën 4:16

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader,
die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor
belonen.
Matteüs 6:6

In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.
Psalm 18:7

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die
door de wind heen en weer wordt bewogen.
Jakobus 1:6

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed
van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Jakobus 5:16

En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we
ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.
1 Johannes 5:15

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie
jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
Lucas 6:27-28

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen
voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
Handelingen 16:25

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op
weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam
vraagt, zal hij je geven.
Johannes 15:16

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Handelingen 1:14

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de
grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
Johannes 14:13

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest,
zodat u kunt bidden.
1 Petrus 4:7

U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar
bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet
bidt.
Jakobus 4:2

Toen mijn mond hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.
Psalm 66:17

