Mom/Dad: Which is most important for
a child Faith, Scripture, or Prayer…we
say prayer because in the end it is
PRACTICING God’s presence.
At first we may be seeking answers or
needs but the end of prayer is seeking
God. Faith and Scripture are necessary
to get to God BUT prayer is BEING with
him.
We hope you visit our website
www.teachustopray.com and we
especially hope you make a “Prayer Jar”
for each child in your home/ Sunday
School class.

God, U bent mijn Koning en ik zal tot
niemand anders bidden dan alleen tot
U.
Psalmen 5:3

Maar als u één met Mij blijft en mijn
woorden niet vergeet, kunt u vragen wat
u wilt en het zal gebeuren.
Johannes 15:7

Vraag Mij en Ik zal u enkele geheimen
vertellen over wat hier gaat gebeuren.
Jeremia 33:3

U komt toe dat wij in stille verwondering
naar U opzien, o God. Wij willen U in
Jeruzalem lofliederen zingen. Geloften
willen wij U betalen.
Psalmen 65:2

Een maagd zal een kind krijgen! En zij
zal het kind Immanuël noemen. Dit
betekent 'God is met ons."
Mattheüs1:23

Laat ons niet in verleiding komen, maar
verlos ons van de kwade machten. Want
het Koninkrijk is van U en alle kracht en
glorie tot in de eeuwigheid. Amen.
Mattheüs 6:13

Zij hebben hun beloning al. Als u bidt,
moet u dat ergens doen waar u helemaal
alleen bent. Doe de deur achter u dicht
en bid in het geheim tot uw Vader. En
uw Vader, Die al uw geheimen kent, zal
u belonen.
Mattheüs 6:6

Als u bidt, doe dat dan niet langdradig en
met zinloze woorden, zoals de andere
volken doen. Want die denken dat hun
gebeden worden verhoord als zij veel
woorden gebruiken.
Mattheüs 6:7
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Beken daarom uw zonden aan elkaar en
bid voor elkaar, zodat u genezen wordt.
Want als een goed en rechtvaardig mens
God om iets bidt, heeft dat een
geweldige uitwerking.
Jakobus 5:16

Wij krijgen wat wij van Hem vragen,
omdat wij Hem gehoorzamen en doen
wat Hij wil.
1 Johannes 3:22

Bid onophoudelijk.
1 Thessalonicenzen 5:17

Wij hoeven dus geen slaven van de angst
meer te zijn. Nee, God heeft ons een
andere geest gegeven. Wij zijn door Hem
aangenomen als zonen. En doordat Zijn
Geest in ons woont, roepen wij: "Abba!
Vader!"
Romeinen 8:15

Vergeef ons onze zonden, zoals wij
anderen hun zonden vergeven.
Mattheüs :6:12

Maar als iemand niet gelooft, kan God
niet tevreden over hem zijn. Wie tot God
komt, moet geloven dat Hij bestaat en
beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6

Machtelozen en vermoeiden maakt Hij
sterk, de zwakken geeft Hij kracht.
Jesaja 40:29

Hij raakte hun ogen aan en zei: "Wat u
gelooft, zal gebeuren." En zij konden
zien!
Mattheüs 9:29

Laten wij daarom vrijmoedig naar de
troon van God gaan om van Hem
genade te ontvangen; om hulp te
krijgen, juist in die ogenblikken dat wij
het moeilijk hebben.
Hebreeën 4:16

HERE, alleen U kunt mij genezen, alleen
U kunt redden en mijn lofprijzingen zijn
voor U alleen.
Jeremia 17:14

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen. Laat
Uw wil op de aarde worden gedaan, net
zoals in de hemel.
Mattheüs: 6:10

U verlangt naar iets wat u niet hebt; u
"Abba! (b) Vader!" zei Hij. "Voor U is
bent tot moord geneigd en jaloers en dat
alles mogelijk. Neemt U die beker bij Mij
levert u niets op. U bent strijdlustig en
oorlogszuchtig. Maar de enige reden dat u vandaan. En toch, niet wat Ik wil, maar
wat U wilt moet gebeuren."
niet hebt wat u wilt, is omdat u God er
Markus 14:36
niet om vraagt.
Jakobus 4:2

Als iemand ziek is, laat hij de
voorgangers van de gemeente vragen bij
hem te komen om met hem te bidden en
hem namens de Here met olie te zalven.
Jakobus 5:14

