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Efeziërs 6:18-20 (HSV)
Bid onder leiding van de Geest
17 … Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest,
dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in
de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en
smeking voor alle heiligen.
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het
openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis
van het Evangelie bekend te maken,
20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin
vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Jesaja 37:14-20 (HSV)
14 Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten had
ontvangen en die had gelezen, ging hij op naar het huis van de
HEERE. Vervolgens spreidde Hizkia die brieven uit voor het
aangezicht van de HEERE,
15 en Hizkia bad tot de HEERE:
16 HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen de
cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle
koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde
gemaakt.
17 Neig, HEERE, Uw oor, en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie.
Hoor al de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de
levende God te honen.

Jesaja 37:14-20 (HSV)
18 Het is waar, HEERE, de koningen van Assyrië hebben al die
landen met hun grondgebied verwoest,
19 en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren
immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden,
hout en steen. Daarom hebben zij die vernield.
20 Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons uit zijn hand. Dan zullen
alle koninkrijken van de aarde weten dat U de HEERE bent, U
alleen.
21 Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amoz, deze boodschap naar
Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Wat u tot Mij
gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de koning van
Assyrië, heb Ik gehoord.
22 Dit is het woord dat de HEERE over hem gesproken heeft: …

