
Cursusavond 1



Jouw gebedsleven. WAT!?

W: Waarnemen
A: Aansluiten
T: Toevoegen

Voorleesmoment: Zin in bidden, blz. 6



Praatmoment

● Wat neem jij waar in jouw eigen gebedsleven? 

● Waar verlang je naar? Wat wil je graag 
ontvangen? 

● Wat wil je ‘bereiken’ met het volgen van deze 
cursus?



Onderwijsmoment: twee soorten gebed

Koninkrijksgebed Gemeenschapsgebed

Profetisch gebed Mystiek gebed

Gesprek Ontmoeting

Expressief gebed Contemplatief gebed

Naar buiten Naar binnen



Onderwijsmoment: WAT IS BIDDEN?

Praten Present zijn

Bidden is praten met God 
(en luisteren naar God)

Bidden is aandachtig 
aanwezig zijn in Gods 

aandachtige Aanwezigheid

Voorbede, Lofprijzing, 
Vragen, Smeken, Klagen, 

Profeteren

Stilte, Zijn, Aandacht, Hier 
en nu, Ziel, Innerlijk 

heiligdom



Oefenmoment

Je Vader ziet je.
Het komt niet goed.
Het is al goed.



Onderwijsmoment

“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



Onderwijsmoment

● Matteüs 6:5-15 Hart van de Bergrede
● Bidden in je ‘huis’, in het ‘verborgene’
● De Vader ‘is’ en ‘ziet’
● Bergrede, Weg naar binnen, Binnenkamer

○ Binnenkamer: presentie, ZIJN
○ Onze Vader: praten, SPREKEN

● Soulmate





Vraagmoment



Stopmoment



Voorleesmoment

Luigi Gioia, Zeg het tegen God, 
blz. 13-14



Onderwijs- en oefenmoment

Stiltegebed: Wees stil en keer telkens als je merkt 
dat je met iets anders bezig bent terug naar je 
‘gebedswoord’.

Rodestipgebed: Heer, hier bevind ik mij, dit is wat 
er nu binnen in mij is.



Deelmoment

Deel in groepjes van drie of vier:

- wat heb ik tot nu toe geleerd?
- wat heeft me geraakt?
- wat wil ik daarmee?



Gebedsmoment (15 minuten)

optie 1: linkderdeel van de zaal
IN GROEPJES MET/VOOR ELKAAR BIDDEN

optie 2: rechterdeel van de zaal
ALLEEN ZIJN / STIL ZIJN / REFLECTEREN
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