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De kracht van een 
biddende vrouw
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Inleiding

Toen ik het boek ‘De kracht van een biddende vrouw’ 
schreef, ontving ik heel veel brieven met getuigenis-

sen over herstelde huwelijken en veranderde levens. Ik was 
diepgeraakt toen ik las over vrouwen die er alles voor over 
hebben hun huwelijk te zien worden zoals God het be-
doeld heeft. In veel brieven werd gevraagd de gebeden uit 
dit boek afzonderlijk uit te geven.

Wij zijn vaak zo druk, dat we vooral bidden voor wat 
wij het hardst nodig hebben. En buiten dat komen we nau-
welijks aan bidden toe. De gebeden uit dit boek helpen je 
om je gedachten tot rust te brengen, omdat je weet dat je 
nu alles gebeden hebt wat je voor je man en huwelijk kunt 
bidden! 

Niet alleen hij wordt gezegend, ook voor jou is er een gro-
te beloning. Er zijn zegeningen die je zult ontvangen, om 
de eenvoudige reden dat je bidt. 

Laat je niet afschrikken door de vele gebeden die er zijn 
om voor je man te bidden. Je hoeft niet alles in één dag, 
één week of zelfs één maand te doen. Kies gewoon een ge-
bed uit, het maakt niet uit welke, en laat de Heilige Geest je 
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vandaar verder leiden. Maak je geen zorgen over de verho-
ring. Zolang jij je op God richt als de bron van waaruit al-
les zal gebeuren in je man en in je huwelijk, hoef je je geen 
zorgen te maken over de vraag hoe dit zal gebeuren. Het is 
aan jou om te bidden. Het is aan God om te verhoren. Laat 
het in zijn hand.

Stormie Omartian
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Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid. En Hij verloste 
hen uit hun angsten; Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed 
hen aan de groeve ontkomen.

Psalm 107:19-20
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Zijn vrouw

Heer, help me een goede vrouw te zijn. Ik besef maar 
al te goed dat ik U daarbij nodig heb.

Neem mijn egoïsme, ongeduld en prikkelbaarheid en 
verander ze in vriendelijkheid, geduld en de bereidheid al-
les te verdragen. 

Neem mijn verkeerde emotionele gewoonten en mijn 
verkeerde denkpatronen weg, mijn onbewuste reacties, 
grove arrogantie en de neiging mezelf te beschermen. 
Maak mij geduldig, vriendelijk, goed, trouw en zacht, en 
geef me zelfbeheersing.

Ik geef U mijn hart, breek de harde muren af met de 
breekhamer van uw waarheid. Geef me een nieuw hart 
en bewerk in mij uw liefde, vrede en blijdschap (Galaten 
5: 22,23). Op eigen kracht kan ik niet veranderen, U alleen 
kunt dat doen. 
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Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen, en 
het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij 
tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 
overtredingen vergeve.

Marcus 11: 24-25

Gebedsnotities
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Zijn vrouw

Heer, ik belijd de momenten dat ik liefdeloos, kritisch 
en boos ben geweest, wrok heb gekoesterd, geen 

respect heb getoond en niet vergevingsgezind tegenover 
mijn man ben geweest. 

Help me om alle pijn, boosheid of teleurstelling opzij te 
zetten en hem te vergeven, zoals U dat doet – helemaal en 
volkomen, zonder om te zien. Maak mij een werktuig van 
verzoening, vrede en genezing in dit huwelijk. Laat mij de 
hulp, metgezel, verdediger, vriendin en steunpilaar van 
mijn man zijn. 

Help mij een vredig, rustig en veilig thuis voor hem te 
creëren, waarnaar hij steeds kan terugkeren. Dat ik weet 
hoe ik mezelf kan verzorgen en aantrekkelijk voor hem 
blijf. Laat me uitgroeien tot een creatieve en zelfverzekerde 
vrouw, die rijk is in haar verstand, ziel en geest. Maak van 
mij een vrouw op wie hij trots is.
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Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het be-
vestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar 
en lieflijk bezit.

Spreuken 24: 3-4

Gebedsnotities
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Zijn vrouw

Heer, ik leg al mijn verwachtingen neer bij het kruis. 
Ik zet mijn man niet meer onder druk om mij vol-

doening te geven in zaken waarin ik op U moet vertrou-
wen. 

Help mij om hem te aanvaarden zoals hij is. Ik besef dat 
hij in sommige opzichten misschien nooit zal veranderen, 
maar tegelijkertijd geloof ik dat hij kan veranderen zoals ik 
nooit had kunnen denken. 

Ik leg elke verandering die nodig is in uw handen, en ac-
cepteer dat geen van ons beiden volmaakt is en dat ook 
nooit zal zijn. 

Alleen U, Heer, bent volmaakt en ik vertrouw erop dat U 
ons zult vervolmaken. Laat ons ‘vast aaneengesloten’ zijn, 
één van zin en één van gevoelen’ (1 Korintiërs 1:10).
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Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, 
zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Efeziërs 4:32

Gebedsnotities

 


