Lucas 11: 1-4

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat
één van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere,
leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd
heeft.
2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die
in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk
kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de
aarde.
3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan
iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Lucas 3: 21 Jezus gaat na zijn doop bidden
Lucas 5: 16 Jezus trekt zich vaak terug om te bidden,
naar de woestijnen
Lucas 6: 12 Jezus kiest de 12 discipelen uit
gaat daarna de berg op om te bidden
Lucas 9: 18 Jezus is in persoonlijk gebed
Lucas 10: 21 Jezus dankt God de Vader in de geest

Psalm 103: 13
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo
ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Johannes 14: 6
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Johannes 1: 12-13
12 Maar allen die Hem (Jezus) aangenomen hebben, hun
heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet
uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Efeziërs 2: 18 (NBV)
Dankzij Jezus hebben wij allen door één Geest
toegang tot de Vader.

Romeinen 8: 14 -16 (NBV)
14 Allen die door de Geest van God worden geleid,
zijn kinderen van God.
15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw
als slaven in angst te leven, u hebt de Geest
ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te
kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.
16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij
Gods kinderen zijn.

Galaten 4: 6-7 (NBV)
6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de
Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’
roept.
7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van
God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door
de wil van God.

Markus 14: 32-38 (HSV)
32 En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané
was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik
gebeden zal hebben.
33 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en
begon ontdaan en zeer angstig te worden;
34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe;
blijf hier en waak.
35 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en
bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan.
36 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem
deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
37 En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus:
Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken?
38 Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is
wel gewillig, maar het vlees is zwak.

