Gespreksvragen bij het boek ‘Bidden voor zieken’ door Carlo Brugnoli
Deze vragenlijst is speciaal samengesteld met het oog op gebruik in groepen. Hij kan gebruikt
worden in plaats van de kortere vragenlijst achterin het boek. Naar wens kunnen ook de gebeden
erbij gebruikt worden.
Hoofdstuk 1 Een bijbels fundament geeft zekerheid
1. Wat zijn jouw gedachten over bidden met zieken?
2. Wat zijn Gods gedachten hierover? Lees Joh. 14:12, Marcus 16:17-20
3. Hoe heb je Gods opdracht om te bidden voor zieken toegepast tot nu toe? Hoe past je gemeente
het bidden voor zieken toe?
4. Ben je bereid God te gaan gehoorzamen en je beschikbaar te stellen om voor zieken te gaan
bidden? (Bid eventueel eerst samen het gebed onder vraag 5 en doe daarna vraag 5)
5. Wie in de groep heeft gebed nodig voor ziekte/nood/ongemak? Vind je het goed als iemand van
de groep naast je komt zitten en voor je bidt? Daarna: hoe heb je het ervaren?
Gebed om af te sluiten:
Vader in de Hemel, dank U dat ik Uw kind ben, omdat ik geloof dat Jezus Christus, Uw Zoon, voor mij aan het kruis
gestorven is en opgestaan is. Dank U dat U zoveel beloftes hebt voor Uw kinderen. Ook de opdracht en de belofte:
leg de zieken de handen op en zij zullen genezen. Vergeef mij, lieve God, mijn angst, mijn ongehoorzaamheid, mijn
mensenvrees. Help mij om U en Uw Woord te vertrouwen en te gehoorzamen. Ik stel mij beschikbaar om voor zieken
te gaan bidden en zo een werktuig in Uw Handen te zijn. Vul mij met Uw Heilige Geest, en Uw moed, wijsheid en
kracht. Wilt U door mij heen werken, want zelf kan ik het niet. Uit genade, in Jezus Naam. Amen.

Hoofdstuk 2 Begrijpen brengt vrijheid
1. Heeft iemand in de achterliggende tijd voor een zieke gebeden? Deel ervaringen.
2. Lees Joh. 5:19-20. Wat zie je voor verbinding met bidden voor zieken?
3. Heb je wel eens gemerkt dat je gedachten van God hebt ontvangen? Misschien in je stille tijd of
bij het bidden voor iemand? Hoe kun je groeien in het ontvangen van Gods gedachten?
4. Welk soort geloof vraagt God van de zieke? En van degene die voor de zieke bidt?
5. Lees en bespreek kort de punten op blz. 56. Ben je het met deze punten eens?
6. Wie in de groep wil gebed voor een nood? (Zie vraag 5 hoofdstuk 1)
Gebed:
Vader in de Hemel, wat bent U goed, wat bent U groot! Dank U voor Jezus’ offer op Golgotha. Dank U dat het
voorhangsel is gescheurd toen Jezus riep: ‘Het is volbracht!’. Dank U dat de toegang tot de Vader open is. Spreek tot
mij door Uw Woord en Geest en help mij om Uw gedachten te ontvangen en te spreken, ook bij het bidden voor
zieken. In Jezus Naam. Amen.

Hoofdstuk 3a (t/m blz. 77) Hoe begin je?
1. Heeft iemand in de achterliggende tijd voor een zieke gebeden? Deel ervaringen.
2. Herken je zelf iets in het voorbeeld van de brandweer?
3. Noem een paar dingen die je belangrijk vindt als je voor zieken gaat bidden (blz. 61-63).
4. Waarom zoeken zoveel mensen hulp en rust bij alternatieve genezers, horoscopen, yoga, reiki,
etc.? Hoe zouden wij deze zoekende mensen kunnen bereiken?
5. Bespreek de punten A t/m H op blz. 66-77 die te maken hebben met bidden voor zieken. Welke
punten vind je moeilijk? Wie heeft er ervaring mee?
6. Oefen een gesprekje met iemand uit de groep die gebed wil. Zet 3 stoelen klaar. “Hallo, fijn dat
u gekomen bent voor gebed. Gaat u zitten. Hoe heet u? Waar mogen wij voor bidden?” Laat 1 of
2 mensen voor deze persoon bidden. Hoe ervaren we dit?
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Gebed:
Vader in de Hemel, vergeef mij, vergeef Uw kerk, dat we het bidden voor zieken teveel hebben laten liggen. Geef mij,
geef ons Uw Heilige Geest, Uw toerusting, wijsheid en liefde om met zieken te gaan bidden die U op onze weg
brengt. We vertrouwen op U, want Jezus is onze Geneesheer. Door Uw striemen is ons genezing geworden. Dank U
wel. In Jezus’ Naam. Amen.

Hoofdstuk 3b (blz. 78 e.v.) Hoe begin je?
7. Wie heeft met een zieke mogen bidden in de achterliggende tijd? Deel ervaringen.
8. Heb je zelf wel eens om gebed gevraagd als je ziek bent?
Als er iemand geweest is die voor jou heeft gebeden toen je ziek was: hoe heb je dit ervaren?
9. Wie heeft nog een vraag over hoofdstuk 3a, bijvoorbeeld blz. 70-75?
10. Hoe zou het komen dat wij als mens geneigd zijn in religieuze gewoontes te vervallen? Wat helpt
om dit te voorkomen?
11. Voor wie mogen we bidden? Oefen met een gesprekje en gebed (zie vraag 7 H.3a)
Gebed met elkaar:
Vader in de Hemel, bidden voor zieken lijkt steeds moeilijker te worden. Zoveel valkuilen … Maar help mij om me te
richten op Uw liefde en macht, en op Jezus, mijn Redder en Geneesheer. Help mij Uw woord tot een fundament in
mijn leven te maken, ook in het bidden met zieken. Help mij, help ons in de komende weken. Geef ons kansen en
geef ons Uw vrijmoedigheid. In Jezus’ Naam Amen.

Hoofdstuk 4 Hoogmoed kwetst, maar wijsheid heelt
1. Wie heeft er met een zieke mogen bidden? Deel ervaringen?
2. Wat vind je van het rijtje: zieken bezoeken – zieken verzorgen – met zieken bidden? (blz. 95-97)
Waar voel jij je toe geroepen?
3. Wil je tijd nemen om zieken op te zoeken? Voor wie zou je op dit moment iets kunnen
betekenen?
4. Wat is je houding ten opzichte van medische zorg en geneeskunde?
5. Voor wie kunnen we bidden? Het mag ook een zieke zijn uit de gemeente of familie. Wees een
minuutje stil, richt je tot God en vraag wat Hij wil dat je bidt. Wie wil, bidt hardop voor de zieke.
Hoe ervaar je dit?
Gebed:
Vader in de hemel. Dank U voor deze studie over bidden voor zieken. Geef mij, geef ons Uw wijsheid, liefde en
genade als we voor mensen bidden. Geef ons de komende tijd kansen en vrijmoedigheid, en geef ons de juiste
gedachten en woorden, door Uw Heilige Geest. We bidden U dit in Jezus naam. Amen.

Hoofdstuk 5 En zij die niet genezen zijn?
1. Heeft iemand voor een zieke mogen bidden de achterliggende tijd?
2. Zijn er teleurstellingen of frustraties waardoor je gestopt bent met het bidden voor zieken?
Wat kan je helpen om door te gaan of (opnieuw) te beginnen? Bemoedig elkaar!
3. Heb je wel eens gevraagd of iemand zijn zonden wilde belijden? (no. 5 blz. 106)
4. Met welke ziektes en zwakheden heb je op dit moment te maken? Hoe ga je je eigen gezondheid
in gebed brengen?
5. Lees samen de samenvatting op blz. 111.
6. Hoe wil je (persoonlijk, als kring, als gemeente) verder groeien in het bidden voor zieken? Wat is
je visie voor de wereld om je heen? Neem besluiten en ga het doen! God zegene je!
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