GENEZEND GEBED voor KINDEREN
Gebedsvoorbereiding met de Heer:
1. Vraag de Heer om de onbeantwoorde noden, emotionele wonden of gebondenheden in het
leven van je kind te openbaren.
2. Vraag de Heilige Geest om de "grondoorzaak" en het "zaad van vernietiging” te openbaren en
wat heeft het probleem veroorzaakt?
3. Bekeer je en vraag de Heer om je te vergeven als jij het veroorzaakt hebt.
4. Volg de bidleidraad "Generatievloeken" om eventuele generatiezonden, vloeken,
gebondenheden in de familielijn te breken.
Bidden voor het kind
Algemene richtlijnen: roep de Heilige Geest altijd aan in het geval van een specifieke richting:
 Als het kind zeven jaar of jonger is*, raden we de ouders aan om hun handen op het kind te
leggen terwijl het slaapt en voor hem/haar te bidden. Jonge kinderen hebben de zorg en het
gebed van ouders nodig.
 Het is goed om met het kind te bidden en samen naar de Heer te gaan als het kind ouder is
dan zeven jaar. Het is niet nodig om specifieke details te onthullen die het kind erger zouden
kunnen kwetsen of onzekerheid / verwarring zouden kunnen veroorzaken.
1. Bediscussieer met het kind dat ouder dan zeven jaar is dat het gebed noodzakelijk is voor de
Heer om hen te genezen en te bevrijden van ervaringen uit het verleden.
(Dit is niet nodig voor kinderen van zeven jaar en jonger).
2. Vraag vergeving aan het kind als dit nodig is.
3. Vraag de Heilige Geest om de ervaring, de "wortel", die het probleem heeft veroorzaakt te
openbaren aan het kind.
4. Vraag de Heer om Zichzelf te openbaren aan het kind in die ervaring uit het verleden.
a. Vraag Jezus om het kind te laten zien wat God de Vader wilde dat er op dat moment
gebeurde.
b. Vraag Jezus om de pijn te genezen, om tegemoet te komen aan de onbeantwoorde noden
en de gebondenheid te breken. Vraag dit in de naam en autoriteit van Jezus, met
dankzegging.
c. Dank God voor het herstellen van alles wat Hij wilde dat het kind zou zijn toen Hij het
schiep
d. Verzegel alles wat God gedaan heeft door de kracht van de Heilige Geest en het bloed van
Jezus, beveiligd voor altijd.
e. Vraag de Heer om Bijbelteksten om voor het kind te bidden om het te zegenen en te
sterken.

* opmerking: deze leeftijd is een leidraad

