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Voorbede  
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Wat? 
Het cirkelgebed is een simpele oefening die je toerust in voorbede.  
Dit gebedsgereedschap laat je zien hoe een cirkelgebed werkt. 

  

Waarom 
‘Heer, vorm ons naar Uw wil.’ Evan Roberts 

 

‘De heilige Geest moet een lichaam hebben om door te kunnen bidden en voorbede 
te doen.’ Rees Howells 

 

Bijbelgedeelte
‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en 
van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ Handelingen 1:8

Een korte inleiding op het cirkelgebed
 

Een geweldig gebedsgereedschap dat je helpt om te groeien in voorbede is het 
cirkelgebed, geïnspireerd door Rodney ‘Gipsy’ Smith, een opmerkelijke Engelse 
evangelist. 

 

Hij was de zoon van zigeuners en daarom bekend met het bijgeloof, de gebruiken en 
de reputatie die het zigeuner-zijn met zich meebracht. Hij kwam radicaal tot geloof 
toen hij 16 was en werd mettertijd een fanatieke reizende evangelist.

Zijn gebedsleven werd gekenmerkt door een simpele oefening die zijn handelsmerk 

werd: een cirkel tekenen op de grond en daarin gaan bidden.
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Toen hem gevraagd werd wat er nodig was voor een opwekking zei Gipsy: ‘Ga naar 
huis. Sluit jezelf op in een kamer. Kniel neer op de grond en trek met een stuk krijt een 
cirkel om jezelf heen. Bid daar dan op je knieën vol passie en gebrokenheid dat God 
een opwekking begint in die cirkel.’¹  

 

Gipsy Smith begon al zijn evangelisatie campagnes met deze gewoonte. In de 
buitenwijken van een stad of dorp waar hij zou gaan preken trok hij ergens een cirkel 
op de grond en begon daar te bidden voor opwekking. 

Dit is een krachtig gebedsgereedschap omdat het ons aanmoedigt om datgene dat 
we verlangen te zien in andere levens eerst internaliseren in ons eigen hart. Bedenk 
dat God door ons heen wil bidden, en door onszelf symbolisch op te stellen in deze 
cirkel leggen we onszelf eigenlijk ‘op het altaar’. 

We laten daarmee aan God zien dat we bereid zijn Hem te laten doen wat Hij moet 
doen in onze harten, zodat Hij door ons heen Zijn kracht en gebeden kan uitwerken. 
Een cirkel trekken, erin te knielen en God te vragen om te doen wat Hij wil is een 
geweldige broedplaats voor een opwekking.

Doen: Een cirkelgebed  

Deze activiteit is geschikt als onderdeel van een persoonlijke stille tijd. Je kan ook een 
cirkel om je heen maken van een stukje touw, in plaats van op de vloerbedekking te 
tekenen! Het werkt ook goed in een groep met een grote cirkel zodat iedereen erin 
kan knielen.

Boeken over Cirkelgebed   

Engels
 ● The Circle Maker – Mark Batterson 

¹ In Mark Battersons boek The Circle Maker wordt dit citaat gegeven en dit type gebed aangemoedigd.


