Praktijkonderzoek naar gebedsbijeenkomsten in gemeenten (1)

Eenstemmig verlangen
‘Veel mensen in de gemeente waarderen het dat er een ge‑
bedsbijeenkomst is, maar onderschatten de kracht van het
gebed.’ Deze uitspraak van een bezoeker geeft kernachtig
weer hoe dubbelzinnig de houding van gemeenteleden is
ten opzichte van gebedsbijeenkomsten.
Tekst: Johan de Vries

I

n een groeiend aantal hervormde gemeenten
bestaan gebedsbijeenkomsten. Een deel van de
gemeente komt samen en meestal wordt er –
nadat men begonnen is met het lezen van een bijbel‑
gedeelte en zingen – voor diverse onderwerpen gebe‑
den, zoals de zondagse eredienst, het gemeentewerk,
de zieken en de zending.

Veel vragen
Er is de laatste jaren meer aandacht voor gezamen‑
lijk gebed. De Gereformeerde Bond heeft een bro‑
chure uitgegeven om hier bijbels onderwijs over te
geven (zie kader). Ik heb zelf ook ervaring met het
deelnemen aan gebedsgroepen. Hoewel Gods belof‑
ten over het gebed duidelijk zijn, zoals ‘Bid, en u zal
gegeven worden’ (Matt.7:7), zijn er rondom een
gebedsbijeenkomst veel vragen. Ik ben in de regio
Alblasserwaard bij mensen langs geweest om te
spreken over hun ervaringen met de gebedsgroep in
de gemeente om zo een beeld te krijgen van de ach‑
tergrond en invulling van de gebedsbijeenkomsten.
Wat zijn de positieve ervaringen en waar lopen
gebedsgroepen tegenaan?

Ontstaan
In de meeste plaatsen worden er al enkele decennia
gebedsbijeenkomsten gehouden. Deze zijn ontstaan
onder invloed van evangelicale bewegingen. Dit
roept de vraag op of een gebedsbijeenkomst wel
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Samen bidden
‘Leer ons bidden,’ vroeg een
discipel aan de Heere Jezus.
Het meervoud ons in de
vraag is treffend. Het gebed
dat Christus op de lippen
van Zijn leerlingen legt, pakt
het meervoud van de vraagsteller op. De Meester leert
niet bidden mijn Vader, maar
onze Vader. Het gebed is
geen zaak van de enkeling
alleen.

Themabrochure 21: Samen bidden
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Bidden leren vraagt om onderwijs
en volharding. In deze brochure geef
ik een aantal handvatten om het
gezamenlijk bidden in de gemeente
een impuls te geven.
Groeiende belangstelling
Het aantal activiteiten dat wordt
ontplooid om het samen bidden te
stimuleren, neemt toe. Er zijn gebedskalenders, een gebedsapp met
dagelijks nieuwe gebedspunten en
gebedskringen waarvan sommigen
zich toeleggen op specifieke gebedsonderwerpen zoals Israël, het bedrijf, een zieke in de gemeente, de
plaatselijke basisschool of de jeugd
van de gemeente. De zogenaamde
‘Week van gebed’ bevordert het
ontstaan van een gebedscultuur,
waarbij kerkmuren minder hoog
lijken te worden.

Uitgave van de Gereformeerde Bond

Persoonlijk kwam ik tijdens mijn
middelbareschooltijd voor het eerst
in aanraking met een gebedssamenkomst toen ik meeging met een
evangelisatieactiviteit van de stichting Naar House. Hoewel het voor
mij eerst bevreemdend was om met
meerdere mensen om beurten een
gebed uit te spreken, merkte ik
later op de avond, in de confrontatie met de macht van de duisternis,
de waarde van dit gezamenlijke
gebedsmoment.Velen hadden in het
gebed hun afhankelijkheid van de
Heere beleden.
In de geestelijke strijd kan de
gemeente niet zonder gebed. Dit
laatste merk ik elke zondag weer
voordat ik de preekstoel op ga. Dan
kan een voorganger niet zonder het
gebed in de consistorie en het stil
gebed van de gemeente om de

De themabrochure ‘Samen bidden’, in
2017 geschreven door dr. P. Veerman,
gaat over de plaats van het gebed in
de gemeente. De uitgave is geschikt
voor bespreking in kringen en kan
gratis worden opgevraagd via
info@gereformeerdebond.nl.

past bij de identiteit van de hervormde gemeente.
Hoewel nu in een toenemend aantal gemeenten
evangelische invloeden geaccepteerd worden, is het
voor veel anderen nog steeds een lastig onderwerp.
De mensen die ik gesproken heb, gaven aan dat zij
het bezwaar van evangelische invloed niet herken‑
nen. Ze zien dat in de Bijbel gebedsbijeenkomsten
plaatsvinden en zijn van mening dat hier ook op een
reformatorische manier invulling aan gegeven kan
worden door te zorgen voor meer structuur en orde.
Een ander verschil is dat er minder aandacht is voor
het direct zoeken naar Gods leiding en het luisteren
naar Gods stem.
In de Bijbel lezen we dat christenen samen bidden.
Daarom voelen ook nu gemeenteleden zich geroe‑
pen om dit gezamenlijk te doen. De Bijbel zelf speelt
ook een belangrijke rol bij de invulling van de bij‑
eenkomst. Men begint met bijbellezen en in het
gebed worden bijbelse beloften aangehaald. In het
gebed mogen wij God Zijn eigen beloften voorhou‑
den. Verder staan er veel gebeden in de Bijbel die
onderwijs geven over de inhoud en verschillende
elementen van het gebed.

Persoonlijke zegen
De reden dat mensen een gebedsbijeenkomst
bezoeken, is dat zij het gebed zien als de basis van
hun persoonlijke leven en van alles wat er in de
gemeente gebeurt. Het is niet altijd makkelijk om
trouw elke keer samen te komen. De drukte van alle‑
dag houdt ons bezig en het kost moeite om daarvan
los te komen.
Toch is samenkomen om te bidden in de eerste
plaats voor jezelf een voorrecht. Je bent dan even
niet druk bezig, maar je kunt in alle rust Gods aan‑
gezicht zoeken. God wil dat wij eerst bij Hem
komen, voordat wij zelf ergens aan beginnen. Als
het gebed de basis is van al het gemeentewerk,
mogen wij de verwachting hebben dat God met Zijn
Geest onder ons wil werken. Ook als er weinig men‑
sen komen – veel gebedsgroepen bestaan uit vier of
vijf vaste deelnemers – wordt het gebed als een per‑
soonlijke zegen ervaren.
Wat ook waardevol is aan een gebedsbijeenkomst, is
dat er voor mensen gebeden wordt voor wie dat van‑
af de kansel niet gebeurt, omdat zij dat niet prettig
vinden. Een gebedsgroep kan ook vaker voor dezelf‑
de persoon bidden. In de gemeente is er beperkte
tijd voor het gebed en mensen weten slechts opper‑
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Samen bidden is niet alleen een zegen voor de gemeente, maar ook voor de bidders zelf.

vlakkig wat er speelt. Voor het verzamelen van gebeds‑
punten gebruikt de gebedsgroep gegevens uit het
kerkblad of ze komen voort uit een persoonlijk ge‑
sprek met een gemeentelid. Het is voor zieken
bemoedigend om te weten dat een groepje gemeente‑
leden trouw voor hen bidt. Iemand vertelde mij dat
een zieke vrouw merkte dat er voor haar gebeden
werd. Ze was er zo door bemoedigd dat ze na haar
genezing zelf ook naar de gebedsgroep ging.

Gods leiding
Een andere zegen van gebedsbijeenkomsten is dat
het gebed zorgt voor een sterke onderlinge eenheid.
Gebedsgroepen zijn meestal niet groot, waardoor er
veel onderlinge betrokkenheid is. Er worden per‑
soonlijke dingen gedeeld en samen kunnen de deel‑
nemers regelmatig terugzien op gebedsverhoring in
hun persoonlijke leven. Gezamenlijk gebed kan
onderlinge verschillen in de gemeente wegnemen.
Iemand merkte terecht op dat er soms te veel gepraat
en gediscussieerd wordt en te weinig gebeden.
Sommige gebedsgroepen ervaren duidelijk de zegen

van het samen bidden. De deelnemers merken bij‑
voorbeeld dat het gebed meer gaat leven in de ge‑
meente. Ook merkt men Gods leiding op belangrijke
momenten, zoals bij het beroepen van een predi‑
kant. Daarnaast zijn er incidenteel extra gebedsbij‑
eenkomsten, zoals bij een ernstige ziekte of riskante
operatie.
Een bijzondere vorm van gezamenlijk gebed is wan‑
neer verschillende mensen ieder op een vaste tijd
bidden voor bijvoorbeeld een ernstig ziek gemeente‑
lid. Veel mensen uit de gemeente leven dan mee en
op het gebed gebeuren wonderlijke dingen.

Krachtig
Uit deze gegevens blijkt dat we de kracht van het
gezamenlijke gebed niet moeten onderschatten. Dit
blijkt uit wat de Heere Jezus Zelf zegt in Mattheüs
18:19 en 20, namelijk dat ‘als twee van u op de aarde
iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun
ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de heme‑
len is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeen‑
gekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ ■
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uit Papendrecht is
docent godsdienst en
bezig aan de predi‑
kantsopleiding.
Volgende keer deel 2
(slot), over de prak‑
tische invulling van
een gebedsbijeen‑
komst en de dingen
waar gebedsgroepen
tegenaan lopen.
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