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Voorbede  

Gebedsgereedschap:  
Hoe organiseer je  
een dynamische  
gebedsbijeenkomst?

Wat? 
Samenkomen in gebed is krachtig en kan echte verandering teweegbrengen.  
Dit gebedsgereedschap bevat praktische handvatten om een groep mensen te 
betrekken in gebed en voorbede.

Waarom? 
‘Oh, dat duizenden en duizenden, verdeeld in kleine groepjes in hun dorpen, steden 
en buurten tegelijkertijd bij elkaar zouden komen, om met één doel voor ogen hun 
eensgezinde gebed te laten opstijgen als wolken van wierook voor de Allerhoogste.’ 
John Sutcliffe 

 

Bijbelgedeelte
‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets 
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden.’ 
Matteüs 18:19 

Een korte inleiding op dynamische 
gebedsbijeenkomsten
 

Er is een uitzonderlijke kracht die vrijkomt wanneer we samenkomen om voorbede te 
doen. De eerste christenen baden regelmatig op deze manier samen en gezamenlijk 
gebed kenmerkt sindsdien het leven van de kerk.

Op een zeker moment, toen ze aan het bidden waren, begon de kamer waarin ze 
waren te schudden door Gods kracht (Handelingen 4:31). Een andere keer werd 
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Petrus op wonderbaarlijke manier bevrijd uit de gevangenis door hun gebed  
(Handelingen 12). Jezus had hen verteld dat waar twee of drie in zijn naam 
samenkwamen, Hij aanwezig zou zijn en dat wanneer ze het ergens over eens waren 
in zijn naam, Hij hun gebeden zou verhoren en wonderen zou doen. Geen wonder 
dat de gelovigen in de vroege kerk zodra zich moeilijkheden voordeden instinctief 
eensgezind hun stem verhieven in voorbede.

Doen: Hoe organiseer je een dynamische 
gebedsbijeenkomst?

Je voornaamste doel wanneer je een gebedsbijeenkomst leidt is dat Heilige Geest de 
ruimte krijgt om de leiding te nemen. Je tweede doel is ervoor te zorgen dat het nooit 
saai is!

Met een beetje voorbereiding en wat verbeelding is het makkelijk om een uur te 
vullen met dynamische voorbede.

Een goed kader of stroomschema voor een tijd van gezamenlijke voorbede bevat de 
volgende drie elementen: boven / binnen / buiten 

Boven
We beginnen onze gebedstijd met aanbidding en moedigen daarin iedereen aan om 
hun blik te vestigen op Koning Jezus. Onze openingsliederen moeten ‘naar boven 
wijzen’ en gaan over de overwinning van Jezus en het karakter van God. 

We worden opgeroepen God te vragen wat we nodig hebben en te danken in al onze 
gebeden (Filippenzen 4:6) en zijn poorten binnen te gaan met een loflied  
(Psalm 100:4).

Aanbidding helpt ons onze aandacht te verleggen van de problemen waar we voor 
bidden naar de mogelijkheden van Gods macht.

Het is heel belangrijk om mensen dit vaak vergeten Bijbelse principe bij te brengen: 
‘aanbidding is oorlogsvoering’. Wanneer we in een sfeer van gebed liederen zingen 
die Jezus’ overwinning over onze levens en alle machten en krachten verklaren, doen 
we voorbede.
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Gezongen aanbidding combineren met uitgesproken voorbede die elkaar natuurlijk 
afwisselen gedurende de bijeenkomst is een geweldige manier om geloof te doen 
groeien.

Binnen
Door de aanbidding kan het zijn dat je merkt dat God tegen jullie als groep spreekt. 

Luister goed en wees ontvankelijk voor de leiding van de Heilige Geest; het kan zijn 
dat Hij jullie als groep wil leiden naar een bepaalde reactie, door een vers, een indruk 
of een profetisch woord. 

Het kan zijn dat God jullie roept tot nieuwe overgave, tot bekering en om zonden te 
belijden, of tot het aanwakkeren van passie. God kan jullie ook een nieuwe richting of 
visie geven of je gewoonweg uitnodigen om tijd door te brengen in Zijn aanwezigheid 
omdat Hij wil dat je daarvan geniet. 

Je kunt mensen ertoe uitnodigen om persoonlijk te reageren op bovenstaande 
dingen, maar soms kan het ook een goed moment zijn om voor elkaar te bidden 
(ministry) – laat mensen in groepjes van 2 of 3 voor elkaar bidden over datgene waar 
God over spreekt.

Buiten
Het is belangrijk dat je het gezamenlijke gebed zo stuurt dat de focus naar buiten 
gericht wordt. Tijdens de aanbidding zijn er misschien dingen naar voren gekomen 
waar je hier nu voor kunt bidden, maar het is ook goed om van te voren al wat 
creatieve manieren bedacht te hebben hoe je mensen kunt leiden in gebed voor 
zaken die in jullie nabije omgeving spelen.

(Als jij de gebedstijd leidt is het goed om te beseffen dat het meeste van jouw gebed 
vóór het begin van de gebedsbijeenkomst dient te gebeuren, om te onderscheiden 
welke dingen God op je hart legt om voor te bidden wanneer jullie samenkomen. Die 
dingen kun je inbrengen in de gebedsbijeenkomst, terwijl je ondertussen gevoelig 
blijft voor hoe de Heilige Geest het allemaal wil laten verlopen.)

Tijdens dit deel van de gebedstijd kan het handig zijn om verschillende 
gebedsmodellen te gebruiken en de tijd in blokken in te delen. Dit helpt je het 
momentum vast te houden en iedereen volledig betrokken te laten zijn bij het gebed. 
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Deze modellen kunnen handig zijn:

ABC – een goede manier om iedereen actief te betrekken bij het gebed is door 
de mensen op te delen in groepjes van drie, en ze te vragen per persoon ‘A’, 
‘B’, or ‘C’ te kiezen. Als dat gebeurd is geef je drie gebedspunten die te maken 
hebben met het onderwerp waar je voor bidt, en je linkt die aan elk van de drie 
letters. Dit gebedsmodel vermenigvuldigt het gebed en betrekt iedereen, omdat 
het heel duidelijk is wat de bedoeling is. Laat iedereen zijn of haar gebeden 
afronden als je merkt dat de eerste groep klaar is; wacht niet tot de laatste groep 
door hun stof heen is!

Zones – probeer eens om de kamer op de delen in zones, afhankelijk van 
de groepsgrootte, die een bepaald thema vertegenwoordigen. Zorg voor 
uitgeschreven gebedspunten in elke zone, of wijs mensen aan om de gebeden 
op die plek te leiden terwijl andere mensen door de zones bewegen en overal 
een paar minuten doorbrengen. 

Bid met luide stem – we weten dat Jezus soms met een luide stem bad en dat 
men in de vroege kerk ook ‘eensgezind God aanriep’. Dit model van tegelijkertijd 
samen voorbede doen is wereldwijd een kenmerk van opwekkingen.

Op deze manier bidden is effectief, aangezien God elke stem hoort, en het is 
makkelijker om bij de les te blijven dan wanneer je steeds naar één persoon 
tegelijk luistert die lang hardop bidt. Het helpt ook om onszelf te bewegen 
gepassioneerd te raken over dingen die echt belangrijk zijn.

Als een groep niet gewend is aan deze manier van bidden is het belangrijk dat 
je het eerst uitlegt en hen dan een moment de tijd geeft om te bedenken wat ze 
gaan bidden. 

In het begin lukt dit misschien een minuut of twee, en het is belangrijk om te 
stoppen zodra de stemmen beginnen weg te ebben, maar na een tijdje zul je dit 
steeds langer kunnen volhouden. 

‘Kingdom Come’  
het ‘Kingdom Come’-gebedsmodel combineert vrije aanbidding, voorbede en 
luisteren naar God. Toen dit model werd geïntroduceerd in de Anglicaanse kerk Holy 
Trinity Brompton in Londen groeide hun gebedsbijeenkomsten van 40 naar 700 
personen en de gemiddelde leeftijd werd gehalveerd. 

‘Kingdom Come’ gebedsbijeenkomsten verspreiden zich nu over de hele wereld.
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Boeken over Hoe leid je een dynamische 
gebedsbijeenkomst?   

Nederlands
 ● De kerk op haar knieen – Jeremy Jennings 

Engels
 ● A Humble Attempt – Jonathan Edwards 
 ● Only a Prayer Meeting – Charles Spurgeon 


