
 

 

Vragen 
leidraad voor connectgroepen 

1. Inleiding 
 

 

Sleutelvers 

‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’- Matteüs 6:11 

In deze bijeenkomst gaan we in op het belang van vragen in ons gebed. Begin de bijeenkomst 

met gebed. 

 

2.  
 

 

Bijbelgedeelten 

Matteüs 7:7-11, Matteüs 18:19 

Samenvatting 

• De Vader geniet ervan om goede gaven te geven.  

• Verkeerslicht: Ja, Wacht, Nee. 

• Soms moeten we ‘dominostenen blijven toevoegen’ en volharden in gebed. 

 

 

3. Gespreksvragen 
 

 

Neem voordat jullie in gesprek gaan voor jezelf een paar minuten de tijd om te bezinnen op 

wat je gehoord hebt. Schrijf eventueel een aantal gedachtes op. 

V. Wat is voor jou het meest behulpzaam uit de video? 

V. Wat is voor jou het meest uitdagend uit de video? 

 

  

5 minuten 

20 minuten 

20 minuten 



 

 

‘Ondanks dat God weet wat we nodig hebben, wil Hij nog steeds dat we het naar Hem 

uitspreken.’ 

V. Poppy zei dat het vaak makkelijker is om te geloven dat God dingen in ons hart kan 

veranderen, dan dingen in de wereld die je kunt zien. Ben je het daarmee eens? 

V. Hoe vaak vraag je God om de dingen die je graag wilt, naast wat je nodig hebt? 

 

Pete gebruikt het voorbeeld van een stoplicht om te beschrijven hoe God op onze gebeden 

reageert: 

Groen: Ja 

Geel: Wacht/ Volhard 

Rood: Nee 

V. Ervaar je op dit moment een ‘groen’, ‘geel’ of ‘rood’ antwoord op een specifiek 

gebedspunt? Deel je ervaringen met elkaar. 

 

Opmerking voor de leider 

Je kunt nu uiteengaan in kleinere groepjes zodat iedereen de kans krijgt om eerlijk antwoord 

te geven. 

 

4. Doen 
 

 

Neem de tijd om voor elkaars gebedspunten te bidden in kleine groepjes. Onthoud hierbij: 

• Bid stapsgewijs: Bid voor een specifieke volgende stap, in plaats van meteen bovenaan de 

trap te willen komen. 

• Bid de beloften van God: Is er een specifieke belofte die betrekking heeft op de situatie? 

• Je kunt ook het G.A.V.E. model aanhouden – begin met Gas terug nemen en de Heilige 

Geest uitnodigen, ga dan door met Aanbidden en dankzeggen voordat je overgaat naar 

Vragen. Eindig met Eerbied tonen en alles weer aan God teruggeven. 

•  

 

Tools uit de gereedschapskist:  

Deze kun je vinden op prayercourse.nl/gereedschapskist 

• Handen open, handen gevouwen  

• Een gebedslijst bijhouden 

• Hoe bid je Gods beloften uit?   

15 minuten 


