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Nieuw jaarthema
Een nieuw jaar beginnen als gemeente, kun je doen door
allerlei activiteiten op te starten en er enthousiast voor te
gaan. Dat lijkt goed. Dat lijkt prima zelfs! Maar er is een valkuil.
Als kerk kun je snel terechtkomen in ‘goedbedoeld
gezwoeg’. We hebben best wat over voor de kerk, voor ons
geestelijk leven, voor onze naaste… we kiezen vaak voor
wat ‘harder werken’ of ‘betere activiteiten’. Maar bídden….?
Ach…. helpt dat nou echt?
Ons verlangen

HET VERHAAL VAN ESTHER

Op je knieën!

Vorig jaar, in 2021, was het gemeenteproject
‘Het huis’. Hoe geweldig zou het zijn als
komend jaar "ons huis" ook een huis van
gebed mag zijn! Het is ons verlangen om
totáál en alléén op God te zijn afgestemd.
Er gebeurt zoveel om ons heen, waar we
geen grip op hebben, En juist nu mogen
we ons uitstrekken naar God! Juist nu moet
gebed de motor zijn van onze gemeente!
Daarom dit jaarthema: Op je knieën!
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Het is net een film: een Koning is op zoek naar een nieuwe vrouw. Hij
start een soort van missverkiezing. Hij stuurt zijn dienaren het land in om
de mooiste meisjes uit te zoeken. Zo komt ook Esther aan het hof. Esther
is een weesmeisje dat opgevoed wordt door haar oom Mordechai.
Samen met andere meisjes komt ze zo aan het hof en wordt ze verzorgd
en klaargemaakt om de koning te ontmoeten.
In de Bijbel staat dat de koning Esther “meer lief kreeg dan alle andere
vrouwen” Zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere
meisjes en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte
haar koningin in de plaats van Vasthi.”
Het joodse jonge meisje wordt nietsvermoedend koningin. Dromen die ze
misschien vanaf jongs af aan had, vielen in duigen. Maar ze deed het, ze
werd koningin, zonder haar afkomst te vertellen. En zoals jullie vast wel
weten was Esther van Joodse komaf.
Haman was de belangrijkste minister van
koning Ahasveros. Iedereen moest voor hem
buigen, maar Mordechai weigert om dat te
doen.
Haman is hier woedend over en wil Mordechai
doden. Maar als hij hoort dat Mordechai een
Jood is, bedenkt hij een plan om alle Joden uit
te laten roeien. Hij vraagt aan de koning
toestemming om een bepaald volk uit te
moorden, zonder te vertellen om welk
volk het precies gaat.
En niet lang nadat Esther koningin is
geworden, wordt er een nieuwe wet
uitgeroepen. De wet van Haman.
De wet bevat de ernstige boodschap
dat alle Joden gedood moeten worden.
Alle Joden!

In het volgende artikel kunt u lezen hoe het jaarthema verder
tot stand is gekomen. Het begon met een openingswoord
van Paul. Hij sprak over ‘bidden voor je stad’. Daarna was er
een preek over Esther. U leest er meer over op de volgende
pagina’s van dit blad.
Verder kunt u in deze speciale uitgave lezen wat u allemaal
verwachten kunt dit jaar.
De aftrap van het jaarthema zal zijn op zondag 30 januari.
Deze dienst zal helemaal in het teken staan van het jaarthema!
Daarna zal er in elke maand iets zijn: Dit kan een dienst zijn
óf een andere activiteit, allemaal georganiseerd rondom het
thema ‘Op je knieën!’

Het verhaal van Koningin Esther. Ken je het?

Wanneer Esther dit hoort, schrikt ze. Ze
móet iets doen, maar wat? Mordechai,
haar oom, zegt dat ze alles op alles
moet zetten op het tij te keren. Ze moet
naar de koning om te zeggen dat dit niet
mag gebeuren. Maar naar de koning
gaan? Dat mocht zomaar niet! Je mocht
alleen naar de koning gaan als hij je liet
roepen en zijn scepter naar je uitreikt.
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Ze was daar aan het
hof geplaatst met
een opdracht,
zonder dat ze het
zelf wist.

HET VERHAAL VAN ESTHER

Mordechai is echter vastberaden en laat aan Esther de volgende boodschap brengen: “Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk
paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond
niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel
uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen
dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een
tijd als deze.

We zijn een koninklijk priesterschap want door onze grote Hogepriester
Jezus, die de prijs voor onze zonde heeft betaald, hebben we vrije
toegang tot God.
En als ik het verhaal lees van Koningin Esther, hoe zij met het oog op de
tijd waarin zij koningin werd, haar koninklijke waardigheid had ontvangen
om haar volk te redden, dan geloof ik dat wij geroepen zijn om ónze
koninklijke waardigheid, ons koninklijk priesterschap mogen inzetten voor
‘ons volk’, onze naaste, onze ongelovige buren, vrienden, klasgenoten,
collega’s, noem maar op!

Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven: Roep alle
Joden die in Susa wonen bij elkaar . En laten zij bidden en vasten. Ook
ik zal dat doen met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning
gaan, ook al is dat tegen de regels. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik
omkomen.” (Esther 4: 13-16, NBV)

Juist in deze tijd, waarin alles wankelt, alles onzeker is, hebben mensen
houvast nodig, hebben zij Jezus nodig!

Esther, zij was aan het hof geplaatst met een opdracht, zonder dat zij
het zelf wist. Esther, het joodse meisje dat haar koninklijke waardigheid
had verkregen om een bijzondere taak te vervullen: haar volk te redden!

En zijn wij als christelijke gemeente, niet juist met het oog op deze tijd in
onze stad geplaatst? Zijn wij, niet juist met het oog op deze tijd, bedoeld
om licht te verspreiden in een donkere, duistere wereld?

Wat een moed! Maar ook: wat een afhankelijkheid! Esther vroeg eerst
om gebed! Zij wist dat zij gebed nodig had.
Bidden en vasten, dat is waar zij mee begon.

Paul van ’t Veer sprak in oktober 2021 op een gemeentevergadering
over ‘Bidden voor je stad’.

Esther vroeg
eerst om gebed!
Zij wist dat zij
gebed
nodig had.

Jeremia 29:7 Bid om vrede voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd.
Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft, zullen ook jullie vrede
hebben.
Bid voor de stad. Dat is de opdracht die God de Israëlieten in Jeremia 29
geeft, maar ook aan jou en mij. Of je nu woont in deze stad omdat je het
zelf wilt of niet. Bid voor je stad, voor je dorp, waar je ook woont. Bid voor
haar inwoners. Bid voor haar vrede. Bid voor haar bestuurders en voor
de keuzes die er worden gemaakt. Bid voor haar welvaart en voor de
oogst. Bid dat het evangelie er rond mag gaan. Bid voor de gebrokenheid
die achter elke deur, in elke straat van jouw stad te vinden is.
Bid of God je ogen wil openen om met Zijn ogen naar je stad te kijken.
Bid waar God jou kan gebruiken en zet je in voor de vrede van jouw stad!
Wauw! Wat een impact hebben deze woorden! Wat een oproep wordt
hier in Jeremia gedaan!
En met het verhaal van koningin Esther, onze ‘koninklijke waardigheid’
en de woorden uit Jeremia 29 is ons nieuwe jaarthema ontstaan.
Op je knieën! (N.a.v. Jeremia 29:4-14)

En wij dan?
In de Bijbel, in 1 Petrus 2:1-10) lezen we dat wij tot priesters gemaakt
zijn. We zijn een ‘koninklijk priesterschap’. Zo noemt de Bijbel ons, de
volgelingen van Jezus.
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Dat is nogal wat! We hebben als het ware ook koninklijke waardigheid
ontvangen! Want er gebeurt nogal wat op het moment dat je tot geloof
komt. Je verandert van bestemming: van duisternis naar licht,
van de hel naar de hemel, maar je krijgt ook een ander DNA,
we worden ingelijfd in Gods familie. Daarom zijn we koninklijk, we
stammen af van de Koning.

Wij bidden u een bijzonder en mooi jaar toe!
Mathijs Pagé (projectleider) en Annette Visser.
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

Gemeente Gebedsavond
In de maand April: is er een Gemeente-Gebedsavond. Speciaal om te
bidden voor kinderen. In eerste plaats zal er gebed zijn voor de kinderen
van onze gemeente. Ieder kind is zo waardevol! Ieder kind is geliefd en
onze aandacht waard.
Maar we bidden niet alleen voor de kinderen van onze eigen gemeente,
maar ook voor kinderen in onze stad.
Kinderen
Op de zondag, aansluitend op deze gebedsavond zal er een extra
feestelijke activiteit op de zondagsschool zijn!

Tienermoment
De tieners krijgen hun eigen event in dit themajaar!
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Het jaarthema ziet er iets anders uit dan in de twee voorgaande
jaren waarin we een gemeenteproject hadden. Er is ten eerste
meer variëteit in het jaarprogramma. Er zullen natuurlijk
zondagse diensten (5) zijn met het oog op het jaarthema, maar
daarnaast zullen er ook ‘specials’ zijn, zoals een Mannendag,
Vrouwenavond, een Gemeente Gebedsavond voor kinderen en
drie speciale Kringavonden.

Vrouwenavond
In april hopen we een speciale vrouwenavond te organiseren.

Alles op een rijtje:

Kring Avond
In Juni is er weer een speciale Kringavond op dezelfde manier als in maart,
met het thema: ‘Bidden met krachtige stem’. (= bidden met de Bijbel)

Mannendag
In de maand mei wordt een speciale dag van actie en gebed georganiseerd
voor mannen. Er komt een spreker en alle mannen krijgen een warm
onthaal!

Dienst
Zondag 30 januari is er een dienst, deze dienst zal de aftrap zijn van het
nieuwe jaarthema ‘Op je knieën!’
In deze dienst gaat voor: Jaap van der Zeeuw (in samenwerking met Paul
en Mathijs)

Dienst
Op 18 September is er een kerkdienst waarin Wieger Sikkema voor zal
gaan. Het thema is: ‘Onze Vader’.

Dienst
Zondag 27 februari is er een dienst waarin Alex van Nes voorgaat.
Het thema zal zijn: ‘Op je knieën… voor je stad’.

Dienst
Op 23 oktober is er weer een dienst. Het thema is: Volharden in gebed’ .
Willem Jan Pijnacker Hordijk zal deze dienst leiden.

Kringavond
In maart, we zitten dan midden in de Lijdenstijd, is er een speciale kringavond. ‘Het thema is: Altijd bereikbaar’.

Kringavond
In Oktober is er de derde speciale kringavond. ’Het thema is: Alleen in de
stilte’.

We gebruiken voor deze speciale kringavonden het Kringmateriaal van
Stadskerk Groningen en het boek ‘Bidden’ van Theo van den Heuvel.
Als de coronamaatregelen het toelaten willen we hier een gezamenlijke
kringavond van maken in de Hoeksteen. We kijken met elkaar naar een
inleidend filmpje en daarna gaat iedere kring hierover in gesprek met de
eigen kringleden.

Dienst
Tot slot is er op 13 november een dienst ter afsluiting van het jaarthema.
Paul van ’t Veer zal spreken, het thema is: ’Bidden met verwachting’.
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Aan de hand van het kringmateriaal van Stadskerk Groningen
en het boek ‘Bidden’ van Theo van de Heuvel zullen we de
speciale kringavonden vorm gaan geven. We gebruiken de
filmpjes die hiervoor gemaakt zijn en het gespreksmateriaal
dat speciaal ontwikkeld is voor kringen.

KRING AVONDEN

Wat zei Jezus over bidden? Hoe gaf Hij zijn eigen
gebedsleven vorm? Wanneer bad Hij en waar? En
waarom is het zo belangrijk om zijn uitnodiging om
te bidden van harte te omarmen? Aan de hand
van de vier Evangeliën neemt 'Bidden' van Theo
van den Heuvel je mee in wat wij van Jezus zelf
kunnen leren over bidden. Kenmerkend is dat Jezus
geen stappenplan geeft, maar een uitnodiging
doet om te komen, te kijken en te leren.
Prijs: 21,99

Inmiddels is er een tweede boek verschenen van Theo van de Heuvel.
Een dagboek met de titel ‘Bidden maakt licht’.

Bidden is een reis van donker naar licht. Elke dag een
inspirerende les met een quote, opdracht en zegenspreuk.

“We zijn gemaakt om in de aanwezigheid
van God te zijn in een warme persoonlijke
relatie te leven”, vertelt Theo van den Heuvel.
“We zijn gemaakt naar Zijn beeld als sprekende,
communicerende persoonlijkheden om contact te
hebben met God. Het leven in een persoonlijke
relatie met God hebben we laten roven. Er kwam
gebrokenheid, toen ging dat plaatje kapot. Zoals Adam
en Eva in het paradijs omgingen met God, dat is eigenlijk
het normale. Met de zondeval en dat de mens uit de tuin
verwijderd werd hebben we letterlijke afstand omarmd.
Jezus is gekomen om dat te herstellen, want Hij wil niks
liever dan wandelen met ons.”
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‘Bidden van licht’ is een bijbels dagboek voor
100 dagen van Theo van den Heuvel over het
gebed. Lichtvoetig loopt Theo van den Heuvel
100 dagen met je op. Taalvaardig stimuleert
hij je met inspirerende lessen over het gebed.
Uit de Bijbel diept hij wijze inzichten op die je
enthousiast maken om biddend door het leven
te gaan. Het onderwijs van Jezus is daarbij een
bron van wijsheid en kracht. Al biddend valt
veel zwaarte weg en wordt je leven een stuk
lichter. Een mooie quote, opdracht en zegenspreuk zorgen ervoor dat je elke dag vordert
op je gebedsreis.
Prijs: 17,99
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KNIELEN

In de Bijbel staat nergens verplicht voorgeschreven hoe je moet bidden.
In feite mag je ook in élke houding bidden, net zoals je in elke houding
mag ademen. Je moet nu eenmaal áltijd ademen, en áltijd bidden. Toch?
In ieder geval bid je wel één of twee keer per dag, denk ik.

Dare to be a Daniel!
Dare to stand alone!
Dare to have a purpose firm!
Dare to make it known!

De houding.
We zien in de Bijbel drie houdingen: staan, knielen en liggen (niet lui
onder de dekens, maar plat op de grond). Over knielen lezen we het
vaakst. De indringendste gebeden zijn knielend uitgesproken: het gebed
van Salomo (1 Koningen 8), Daniël (Daniël 6 en 9), Ezra (Ezra 9), Paulus
(Handelingen 20 en Efeze 3) en in het bijzonder van de Heer Jezus.
(Lukas 22). Dat is misschien toch een aansporing voor ons!
‘In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters.
Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem,
precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’
Daniel 6:11

Waarom dan?
Nou, wie knielt komt letterlijk laag bij de grond terecht, die wordt klein
voor God. Dat is een houding die goed past bij iemand die zich diep
afhankelijk weet van God en zich voor Hem verootmoedigt.
Maar wat als je dat vanbinnen zó niet voelt? Dan kan het knielen juist
een aansporing zijn, het kan je helpen te beseffen dat God groter is en
van een hogere orde. Je gaat steeds meer je plaats beseffen; jij bent
kleiner en God is groot!

Knielen
Kniel jij voor God? Kniel jij echt op je knieën? En waarom zou je dat
doen? Is het eigenlijk echt belangrijk of maakt het niet uit?
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Knielen. Vroeger was dat, denk ik, gewoner dan tegenwoordig. Ik heb
meerdere ouderen verdrietig horen vertellen dat hun knieën zo stijf
waren dat ze nu niet meer konden knielen. En veel jongeren doen het
niet, terwijl hun knieën nog wél kunnen buigen. Als klein kind deed je
het misschien nog wel, en nu niet meer. En nu vraag je je af: móet het?

En als je dat beseft blijft het niet bij het buigen van je knieën, dan gaat
het steeds meer om het buigen van je hart. En die houding is de
allerbelangrijkste!
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OP JE KNIEEN VOOR DE STAD

neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor uw zonen
en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. […]
Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid
ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben’ (vers 5-7).
Jeremia belooft geen spoedige terugkeer, zoals de andere profeten dat
deden. Nee, ze moeten zich daar in Babel voor langere tijd vestigen. Bouw
huizen. Bewerk de aarde. Zet het gezinsleven voort. En zoek de vrede voor
de stad.
En over welke stad gaat het dan? Babel! Zoek de vrede voor Bábel, de stad
van de overheerser! Zoek de vrede voor de stad van die tiran, die je zojuist
uit je land heeft weggesleurd. Zoek de vrede voor het heidense Babel met
al die tempels voor andere goden.
Het volk Israël… totaal ontheemd… weggevoerd… ver verwijderd van de
Godsstad Jeruzalem…, zal hun dagelijkse leven en zélfs hun gebédsleven
af moeten stemmen op Babel.

Bid om vrede voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd.
Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft,
zullen ook jullie vrede hebben.
Jeremia 29:7
Deze tekst uit Jeremia is eigenlijk de rode draad in ons jaarthema. We
noemden de tekst al eerder op pagina 5 en we willen hem graag nog wat
uitlichten.
Waar gaat het precies over in Jeremia?
Jeremia roept zijn volksgenoten op om volop te participeren in de samenleving waar zij nu wonen…, om midden in die samenleving te staan en het
welzijn van de stad te bevorderen… om voor Babel te bidden. Zie hier de
participatiesamenleving, ruim 2500 jaar voordat ons kabinet op dit idee
was gekomen.
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Het volk Israël was in de tijd van Jeremia voor een groot gedeelte gedeporteerd naar Babel. De joden hadden het daar misschien wel niet vreselijk
slecht, maar we kunnen ons de impact die dat op hen heeft gehad nauwelijks overschatten: hun door God beloofde land was leeggeroofd en de
tempel (de woonplaats van God!) geplunderd. Wat moet dat bij hen een
diep geestelijke crisis hebben veroorzaakt, want: waar was God? Waar
was de God van Israël?
Nu waren er profeten die zeiden dat het volk weer spoedig terug zou
keren. En die boodschap werd uiteraard welwillend ontvangen… Maar wat
laat Jeremia nu via een brief uit Jeruzalem horen?
“Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël, tegen
alle ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babel heb laten wegvoeren:
Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan,

Het volk Israël moest bidden voor Babel, omdat in de vrede van Babel ook
de vrede, het welzijn van de joden te vinden zou zijn. Wat mooi is dat!
Gods vrede op het gebed van de Joden zal neerdalen op Babel en dus niet
alleen op het Joodse volk zelf. Gods zegen daalt
Wij hebben een God Die uit de hemel neer, maar is blijkbaar veel breder dan
op het gebed van Zijn
die enkele straten waar de Joden in woonden. Babel
volk zelfs een heidense
zelf zal vrede ontvangen, vanwege die
stad wil zegenen
biddende Joden die daar in die stad woonden.
om op deze manier
En die lijn trekken we door! Wat zal dat geweldig
Zijn volk in die stad
mooi zijn voor Middelburg, voor Oost Souburg,
te zegenen.
Vlissingen… of de plaats waar jij woont!
Dat die stad, die plaats iets van Gods shalom zal
ervaren… dat Gods zegen uit de hemel zal neerdalen… niet alleen op die
huizen waar gemeenteleden wonen… maar ook op die huizen naast ons…
en die straten waar misschien helemaal geen christenen wonen…
Omdat God ons op ons gebed wil zegenen, zullen anderen ook in die zegen
mogen delen.
Vergelijk het met het besproeien van je tuin. Het is nu nog heel erg nat in
de tuin, maar als het straks weer droog zal
worden in de zomer, dan zullen we weer de
tuinslang tevoorschijn halen om de planten
water te geven. Maar wat altijd met zo’n tuinslang gebeurt: ook de grond daarom heen
wordt bevochtigd. Het water wordt altijd breder
verspreid dan die enkele planten waar het je
om is te doen. Op deze manier werkt blijkbaar
ook Gods zegen. Gods zegen is rijk, is wijd, is
overvloedig. Gods goedheid is niet karig…
Gods zegen blijft niet binnen onze perkjes,
maar gaat de perken te buiten.
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Bid voor je stad. Bid voor je dorp, waar je ook woont. Dat is de opdracht
die God de Israëlieten en ook jou en mij geeft. Wij zijn niet gedeporteerd
zoals de Israëlieten dat waren. Wij wonen in dit land als vrije mensen.
Maar ook wij mogen bidden, ook wij worden opgeroepen te bidden onze
stad, voor haar inwoners, voor haar vrede. We mogen bidden voor haar
bestuurders en voor de keuzes die er worden gemaakt. Bidden voor haar
welvaart en voor de oogst. Bidden dat het evangelie er rond mag gaan.
Bidden voor de gebrokenheid die achter elke deur, in elke straat van jouw
stad te vinden is.
En bid waar God jou kan gebruiken en zet je in voor de vrede van jouw
stad!
Ik moet weer denken aan het verhaal van Ester. Zij was aan het hof
geplaatst met een opdracht, zonder dat zij het wist.
Opnieuw mogen we dat op onszelf toepassen:

JACQUES BRUNT: DE MOTOR

OP JE KNIEEN VOOR DE STAD
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En nu wij.

Ik ben hier niet zomaar, als gevolg van menselijke keuzen en toevallige
gebeurtenissen… God heeft mij op deze plaats gesteld. Mijn roeping is
hier.
En ook u, ook jij, je bent hier niet zomaar. Hier is jouw roeping. Zoek de
vrede, het welzijn, van je stad.
Zie je concrete mogelijkheden? Het begint al
op het woonerf, of de straat. De straat
schoonhouden, het pad sneeuwvrij maken.
Geen schuttingtaal gebruiken, maar die
buurman helpen met zijn schutting.
Misschien zijn er ook wel mogelijkheden in
het wijkcentrum of op de basisschool.
Er zijn bovendien talloze projecten van de
overheid, van schuldhulpmaatje tot aan de
voedselbank. Er wordt op allerlei manieren
zorg verleend aan mensen in de samenleving, waar je bij kan helpen.
Ik noem nu allemaal klusachtige dingen, maar het begint eigenlijk al bij
groeten, bij vragen hoe iemand het maakt, bij aandacht voor elkaar. …
En het hoeven ook niet allemaal werken van liefdadigheid te zijn.
Je kunt ook als christen in de sportvereniging participeren, of in een
muziekvereniging, bij de 4 mei herdenking, of politiek actief zijn.
Zoek de vrede voor de stad. Weet dat je zelf een schakel kunt zijn in die
vrede die God voor de stad heeft bedoeld.

Bezuinigen op
de motor

"Heb je wel eens
een auto gekocht?
Veel mensen bezuinigen op onderdelen van die auto om de
prijs omlaag te krijgen. Men bezuinigt dan op dingen als de
airco, de spoilers en velgen. 'Laat die spoiler of die velgen
maar zitten,' zeggen ze dan. 'En die airco ook.' Maar ik ben
nooit iemand tegengekomen, die zei: 'Laat de motor maar
zitten'. Je wilt toch geen auto zonder motor? Veel christenen
bezuinigen echter wel op de motor van hun eigen geestelijk
leven en die van de Gemeente van Christus: gebed. Dat is het
laatste wat we zouden moeten doen. Aanhoudend gebed is
nodig om opwekking te zien plaatsvinden in ons eigen leven
en in onze omgeving."
"Gods aangezicht moet gezocht worden, omdat God op zoek
is naar mensen, die op de bres staan voor anderen. Wij staan
dan als het ware tussen God en onze omgeving in, als
priesters. Dat betekent niet dat we een lijstje bidden, maar
praten met God, Hem van dichtbij kennen.
Verder dienen we ons te bekeren van onze boze wegen.
Een leven in gehoorzaamheid is een
voorwaarde voor opwekking. Niet
de boze buitenwereld, maar wij als
christenen moeten ons
bekeren. Als we dat doen, dan zal
God ons land vergeven en het
genezen," aldus Jacques Brunt.
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Bron: CIP
Jacques Brunt.

Gebruik dagelijkse werkzaamheden om te bidden

Vier creatieve manieren om
te bidden als je druk bent

Er gaan heel wat uren werk zitten in dagelijkse werkzaamheden die je
met je handen doet. Terwijl je handen het werk doen dat je kunt
dromen zijn je gedachten vrij om te focussen om iets anders. Gebruik
deze gelegenheid om te bidden.

Pauzeer tussen geplande momenten

Gebed heeft prioriteit in ons leven. Toch? Of loopt dat wel
eens anders, heb je het vaak te druk?

Staat je agenda vol met momenten dat je in de auto zit of van afspraak
naar afspraak rent? Adem. Pauzeer voor een moment tussen al die
afspraken in om te bidden. Gewoon, op de parkeerplaats voordat je je
volgende afspraak ingaat. Pauzeer en bid. Laat God binnen op die
tussentijden. Bid voor je afspraak, voor de persoon die je gaat
ontmoeten. Als je gaat werken, bid voor je collega’s. Bid voor Gods
leiding, richting en Zijn wil in je leven.

Het leven is niet altijd perfect. Routines en plannen gaan niet altijd zoals
wij ze willen hebben. Voor de dagen dat je geen routine hebt hebben we
een aantal niet zo standaard manieren voor bidden nodig. Hier zijn een
aantal ideeën voor je om op een creatieve manier gebed in je leven te
krijgen. Deze ideeën mogen op geen enkele manier de kwaliteit van je
gebed verminderen. Je kunt ze zelfs gebruiken naast je gebruikelijke
gebedsroutine.

Een moment nemen tussen je activiteiten
om een paar minuten in gebed door te
brengen zal je helpen bij te komen. De vrede
van God zal je omringen en je beschermen
in de volgende gebeurtenissen van je dag.
Voor je weet zal je je realiseren dat je heel
veel tijd in gebed doorbrengt terwijl je onderweg bent. Er zullen zoveel momenten zijn
waar je kan bidden. Het zal een discipline
worden waar je naar uit kijkt.

Gebedswandeling
Het enige wat je hier doet is dat je gaat wandelen voor 10,15 of 30
minuten. Een klein blokje rond of een wat groter rondje. Net waar je tijd
voor hebt. En het enige wat je doet tijdens het wandelen is bidden. Zo
simpel is het. Je kan er voor kiezen om voor een ding specifiek te bidden
per dag. Bijvoorbeeld, op maandag bid je voor gezin, dinsdag voor je
baan en doelen, woensdag voor je familie en kerk en ga zo maar door.
Het is erg effectief als je een vaste tijd zet en je daar aan houdt. Bijvoorbeeld elke dag in je lunchpauze. Op het begin kan het lastig zijn om je te
focussen op je gebed maar je zult er gewend aan raken. Iets wat je kan
helpen is om te luisteren naar instrumentale worship muziek. Het sluit
externe geluiden af en helpt je om je te focussen op aanbidding en
gebed. Maak een playlist die net zo lang is als je wandeling zodat je
precies weet wanneer je terug moet en klaar bent.

Als je het lastig vindt om tijd te vinden om
te bidden, probeer dan eens een van deze
methodes. Je hebt nog steeds je vaste
momenten nodig om te bidden maar als dat
niet lukt om wat voor reden dan ook dan
kan je terugvallen op deze ideeën. God
kijkt niet naar hoe je bidt of op welke plek je
bidt. Hij kijkt naar je hart en je houding.
Als je moeite hebt om tijd te vinden maar
toch ruimte voor Hem kunt maken, eer je
Hem hiermee.

Gebedswandelen is een geweldige discipline omdat het twee goede
oefeningen voor je lichaam en geest combineert.

Zing je gebed
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Er is heel wat muziek te vinden die aanbidding en gebed combineren.
Kies liederen die geschreven zijn in een vorm van gebed. Je kan ook
muziek kiezen die focussen op aanbidding. Maak een afspeellijst die
je bijvoorbeeld af kunt spelen terwijl je in de auto zit naar je werk of
wanneer je aan het afwassen bent. En terwijl je aan het luisteren bent,
zing dan mee. Aanbiddingsmuziek helpt je te focussen op God. Als je
afspeellijst is afgelopen neem je de vrede mee die je hebt ontvangen
door de muziek.
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Maak een gebedsslinger

of

GEBEDSSLINGER of POT #durftebidden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bid voor de arme kinderen zonder eten.
Bid voor de papa’s en mama's die hun kinderen geen eten kunnen geven.
Bid voor de papa’s of mama’s die te weinig verdienen.
Dank vandaag voor het eten dat jij iedere dag hebt!
Bid voor alle mensen die niet mogen bidden van de regering van hun land.
Bid voor de mensen die God nog niet kennen en bid voor de
kinderen zonder bijbel.
7. Bid voor de mensen die andere mensen vertellen over de Here God.
8. Dank voor de kerk, dank voor de bijbels die we hebben, dank voor onze
school die ons leert over God.
9. Bid voor alle zieke kinderen en dat ze naar een dokter kunnen.
10. Bid voor alle dokters den verpleegkundigen in arme landen.
En dank voor de dokter die we iedere dag kunnen bellen,
het ziekenhuis dat altijd open is.
11. Bid voor de kinderen die leven in oorlog.
12. Bid voor vrede in de landen waar oorlog is.
13. Bid voor vrede in de harten van de mensen die vechten.
14. Dank voor de vrede in ons land en de vrijheid die wij hebben.
15. Bid voor alle kinderen in Nederland die te weinig te eten hebben.
16. Bid voor het werk van de Voedselbank.
17. Bid voor alle papa's in Nederland die geen baan hebben.
18. Bid voor de mannen en vrouwen die gevangen zitten
omdat ze in God geloven.
19. Bid voor alle mensen die God niet kennen.
20. Bid voor mensen die langs de huizen gaan of op straat vertellen over God.
21. Bid voor de kinderen in Nederland die hierheen gevlucht zijn, omdat er
in hun land oorlog is of hongersnood.
22. Bid ook voor Israël. Dat er vrede mag zijn in het land.
Werkbeschrijving:
● stroken papier knippen,
● gebedspunten uitknippen,
● op de stroken papier plakken.
● de stroken papier vast nieten in rondjes en door elkaar heen halen…
zoals een slinger.
● Je kunt de gebedspunten natuurlijk aanpassen.
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Leuke doe-opdrachten!
Maak een Gebedsslinger of pot voor het gezin!
Schrijf kaartjes met gebedspunten en stop ze in
een mooi versierde pot. Haal elke dag een
kaartje uit de pot en bid met elkaar.

TIENERS en GEBED

Zaden van hoop
Neem een plantenbakje, stop er potgrond in en
zaai enkele zaadjes. In ieder zaadje zit een
kiem van nieuw leven. Stop het in de donkere
aarde, maak het vochtig en laat de zon zijn
werk doen. Er groeit na enige tijd een mooie bloem!
Bedenk dat jij al jouw problemen als een zaadje in de aarde
mag stoppen en bid dat God Zijn licht erover zal laten schijnen
en dat er mooie dingen
uit mogen groeien!

Bidden.
Dat doen tieners ook!
In het jaar 2022 gaan ook de
tieners ‘Op hun knieën!’
Tieners zijn in hun gebeden:

puur, eerlijk, persoonlijk,
eenvoudig en oprecht.

Om bidden
met kinderen of tieners
nog meer te stimuleren
staan op deze pagina’s
enkele creatieve

Fotogebed

bid-vormen.

Dit is een idee voor een kringgebed.
Verzamel samen foto's van gebedspunten. Dat kunnen foto's uit kranten
zijn of een foto van een ziek familielid
van iemand. Vertel daar iets over en
bid ervoor.

Satéprikker-gebed
Iedereen krijgt een satéprikker. Bedenk of er dingen in je leven
zijn waarmee je zou moeten breken. Denk bijvoorbeeld aan een
bepaalde zonde of verslaving. Breek het stokje
als er iets in je gedachte komt waarmee je
wilt breken.
Leg het stokje op een zichtbare
plek als herinnering aan je voornemen.

POPCORN gebed
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Een laagdrempelig kringgebed. Niet iedereen
hoeft mee te bidden. De bidder houdt een kort
gebed van één zin. 'Heer ik bid U voor mijn
ongelovige vriend.' 'Dank U voor mijn ouders.'
'Ontferm U over mensen in oorlog.' 'Dank U voor
vriendschap.' Enzovoorts. Als het ‘ploppen’ stopt,
zegt iemand ‘Amen’.
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Gebed voor de overheid
Ook het gebed voor de overheid, voor onze regering is belangrijk. Het is
Paulus die in de eerste brief aan Timotheüs de oproep doet: Bid voor de
overheid en hoog geplaatsten. Het is natuurlijk heel makkelijk om die
oproep naast je neer te leggen omdat je het misschien niet eens bent met
de keuzes die de overheid maakt. Maar is dat de bedoeling?
‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er
smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden
uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we
rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.’

God heeft de
overheid
ingesteld:
Romeinen 13:1-7

Ben jij al gestart om te bidden voor de overheid? Misschien zou je een
lijstje moeten maken met bijvoorbeeld de burgemeester van je dorp of stad,
politieke leiders, het koningshuis… dit kan je helpen bij het regelmatig
bidden voor de gezaghebbers zodat jij een rustig en stil leven zult leiden.

Op je knieën….
Dit boekje verteld u meer over het nieuwe jaarthema van onze gemeente
waarmee we in januari van start gaan.
Het gaat in de eerste plaats om gebed voor onze stad, onze woonplaats,
onze gemeente en onze persoonlijke relatie met de Heer.
Daarnaast zijn er tal van gebedsonderwerpen nog niet genoemd in dit
boekje. Dat wil niet zeggen dat deze onderwerpen minder belangrijk
zouden zijn. Integendeel! In alles zijn wij van God afhankelijk. We kunnen
niets zonder Hem!
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Waarom bidden voor de overheid?
In 1 Timotheüs 2:1- 4 maakt Paulus ons duidelijk waarom
we voor onze overheden en hooggeplaatste moeten
bidden, zonder bepaalde voorwaarden. De bijbel geeft
ons niet de opdracht om pas te bidden voor de overheid
als we het eens zijn met de overheid.

Wat verder van huis
Gebedsonderwerpen die wat ‘verder van huis’ zijn, maar van
evengoed van enorm belang:

Gebed voor de huwelijken

Gebed voor de ondergrondse kerk.

Bid dat christelijke huwelijken stand zullen houden en vol van liefde en
trouw mogen zijn.
Er zijn veel boeken geschreven over het goed onderhouden van een
huwelijksrelatie. Deze leggen meestal de nadruk op het belang van effectief
communiceren. En inderdaad, het zorgen voor doelmatige communicatie
bevordert de huwelijksrelatie. Maar er is een communicatieve vaardigheid
die vaak onderbelicht blijft en dat is het bidden voor en met elkaar.

Bid dat vervolgde christenen Gods aanwezigheid ervaren (Hebreeën 13:5)

Begin met God te danken voor de gave van je partner
in je leven. Dat hij/zij er is, is een gunst, een zegen.
Bid voor zijn of haar welzijn en groei als persoon,
los van wat je zelf voor je partner wilt.
Bid dat je een goede ondersteunende echtgenoot /echtgenote
mag zijn, die de dromen van de ander helpt verwezenlijken.

Bid dat ze Gods troost zullen ervaren wanneer hun familieleden worden
gedood, verwond of gevangengezet vanwege hun getuigenis (2 Kor. 1:3-5).
Bid dat hun werk geheim zal blijven voor degenen die het willen vernietigen
(Handelingen 9:25).
Bid dat onze broeders en zusters zullen groeien in geloof en volharding
(Romeinen 5:3,4,5).
Bid dat zij moed krijgen om Christus bekend te maken (Filippenzen 1:14).
Bid dat vervolgde christenen zich verblijden in het lijden (Handelingen 5:41).
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En bid voor de organisaties die zich wereldwijd inzetten voor onze
vervolgde broeders en zusters.

Hierbij denken we natuurlijk aan onze eigen zendelingen en evangelisten,
maar ook aan alle anderen die zich wereldwijd inzetten. Soms onder slechte
omstandigheden en ver van familie en vrienden.
Bid voor hen!
‘Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag
hebben en verheerlijkt mag worden’ (2 Thess.3:1).
Paulus, de grote zendeling, vraagt ook om voorbede. Hij voelt zich
afhankelijk, hij weet dat hij voorbede nodig heeft. Dit geeft aan hoe
belangrijk het is te bidden voor de zendelingen.

CRECHE

Gebed voor de zendingswerkers dichtbij en ver weg.

"Jezus bad alsof het iets uitmaakte,
alsof de tijd die Hij aan bidden besteedde
ten minste zo veel betekende als de tijd
die Hij aan mensen besteedde.”
Philip Yancey
"Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen,
is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning.
Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig
uit het oogsten van de resultaten van gebed."

Zendelingen staan altijd aan de frontlinie: zij hebben vaak in grote mate
strijd te voeren tegen de vorst van deze wereld en zijn demonen. Zendelingen
hebben te maken met eenzaamheid, met een totaal ander klimaat, een
andere cultuur en andere taal. Vaak missen zij de gemeenschap met medegelovigen en erediensten. Al deze omstandigheden maken het gebed van
vrienden des te nodiger!

Corrie ten Boom

Aanbidden is
een vergrootglas
op God leggen.
Je maakt God niet groter.
Je maakt God groter
voor jezelf.

Tot slot noemen we: Gebed voor de wereld.
Denk aan:

Jannica van Barneveld
“De grootste zorg van de boze is: heiligen bij het gebed vandaan
houden. De boze heeft niets te vrezen van studies zonder gebed,
werk zonder gebed, godsdienst zonder gebed.
Hij lacht om onze eigen inspanningen, hij
spot met onze eigen wijsheid, maar hij
beeft wanneer wij bidden.”

- Bestrijding

van honger,
armoede, onrecht.
- Rampen en de gevolgen.
- Rechtvaardigheid,
eerlijke rechtspraak.
- Voedselvoorziening,
landbouw en economie.
- Zorg voor het milieu.
- Vrede.
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Samuel Chadwick
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De beste manier om te bidden voor vrede is bidden voor de vrede van Zijn
volk. De Bijbel zegt dat wanneer we ons vertrouwen volledig op God
stellen, er vrede in ons hart zal komen (Jesaja 26:3). Laten wij hierom
bidden, voor alle Joodse mensen, Palestijnen en Arabieren, voor de politici,
voor iedereen. Dat God Zich aan hen zal openbaren en hun zal leren hun
vertrouwen op Hem te stellen, dat ze zullen ervaren dat vrede alleen komt
door geloof in de Here Jezus.

Op je knieën voor de stad...

OP JE KNIEEN VOOR DE STAD
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Als wij bidden voor onze stad, onze woonplaats, laten we dan niet
vergeten ook voor een andere stad te bidden, de stad Jeruzalem.
God ziet alles wat er gebeurt, in onze stad of ons dorp, maar Hij ziet
ook alles in Israël en in de stad Jeruzalem. Hij is bewogen met Zijn
volk. Hij is bewogen met de stad Jeruzalem.

Als wij bidden voor de vrede van Jeruzalem zal dat uitstralen naar de hele
wereld. Dat gold ook voor de kruisiging van de Here Jezus en dat zal ook
gelden voor de profetische gebeurtenissen die in de laatste dagen voor de
wederkomst zullen plaatsvinden in Israël.
Jesaja 62 roept ons op voorbede te doen voor Jeruzalem, op de bres te
gaan staan voor de stad en God geen rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem
zal stellen tot een lof op aarde.

Uit de Bijbel weten dat God grootse plannen heeft met Jeruzalem. Daar
zal de Here Jezus wederkomen, op de Olijfberg. Daar, in Jeruzalem, zal
Hij regeren als Koning. Hij zal alles gaan herstellen en vrede geven in
Jeruzalem en op de hele aarde. Maar zolang Hij er nog niet is, moeten
we bidden om vrede, vrede met God, betaald door Jezus, de Messias.

De politieke situatie in Israël is wankel. Na de verkiezingen is het niet
makkelijker geworden. Daarom mogen wij juist nu bidden voor de
situatie in Israël.

Zijn volk
De stad is belangrijk voor God, maar nog belangrijker is Zijn volk.
Ezechiël 5:5 zegt: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb
het te midden van de heidenvolken gezet, met landen eromheen.’
Voor God is Jeruzalem het centrum van de wereld. Het Bijbelse
Hebreeuws verwijst naar Jeruzalem als de navel van de aarde
(Ezechiël 38:12). God noemt Jeruzalem ‘Mijn stad’ (Jesaja 45:13).
Toch was God bereid Zijn tempel en Zijn stad te laten verwoesten
vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. Het gaat Hem niet
allereerst om de stad zelf, maar om de heiligheid van Zijn volk en van
Zijn relatie met hen. Dat is de plaats van de echte vrede, in de harten
van Zijn volk, in een goede relatie met hun God.
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•
•

Bid voor herstel van de rust in Jeruzalem.

•
•

Bid dat de macht van geweld en terreur verbroken mag worden.

•

Bid voor wijsheid voor regering, politie en leger om verstandig te
handelen.
Bid dat zij die het goede zoeken voor Jeruzalem, zegen mogen
ontvangen.
Bid dat de vrede van Jeruzalem mag aanbreken en dat God
verlossing zal brengen.

IS GEBED DE MOTOR?

En die verbondenheid bestond blijkbaar niet automatisch; die moest
gecultiveerd worden. Er moest omgang plaatsvinden, en voor die omgang moest tijd apart gezet worden. Jezus wist zich volledig afhankelijk
van die relatie:
Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan
alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet
de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat
Hem alles zien wat Hij doet (Joh. 4:19-20). Diezelfde afhankelijkheid
leerde Hij ook aan zijn discipelen: Als iemand in Mij blijft en Ik in hem,
zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. (Joh. 15:5)

Wat is gebed?
...is gebed de motor?

Gebed is dus niet het brengen van onze agendapunten bij God, maar
eerder onze agenda naast ons neer leggen, om Hem te kunnen ontmoeten. Het is ons hart openen voor wie Hij is, ons laten vullen met Zijn verlangens, één worden met Zijn agenda. Het is volstromen van wie Hij is
zodat Hij ook zichtbaar wordt in alles wat we doen. Zodat wat gedaan
wordt Hem ook daadwerkelijk behaagt en
God is niet op zoek naar
Zijn karakter weerspiegelt. Zodat de wereld
gebeden.
Hij heeft ze ook
om ons heen Hem zal leren kennen, en in
niet nodig. Hij is op zoek
dat kennen het eeuwige leven vindt.
naar mensen. Mensen die
in verbondenheid met
God is niet op zoek naar gebeden.
Hem willen leven.
Hij heeft ze ook niet nodig. Hij is op zoek
naar mensen. Mensen die in verbondenheid
met Hem willen leven. Mensen die – simpelweg – willen Leven.
Hij nodigt je uit: Zoek mij en leef! (Amos 4:5)

Gebed wordt vaak benaderd, als een soort transactie. Wij bidden, God
levert. Zo lang wij blijven bidden, blijft Hij leveren. En zo komen onze
– ik bedoel Zijn – plannen tot stand. Het is een soort fondsenwerving:
we moeten God smeken om de middelen die wij kunnen inzetten om ons
‘product’ te kunnen leveren. En dat product is natuurlijk een of ander
‘geweldig doel voor Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid.’
In deze sfeer hangt het vaak... Er móet gebeden worden, want anders
komt dit of dat niet van de grond. Het maakt eigenlijk niet uit wíe het doet,
als het maar gebeurt. Als onze agendapunten, wensen en noden maar
voor Gods troon worden gebracht, zodat Hij in het nodige kan voorzien.
“Zolang de motor maar ronkt.”
Maar klopt dit wel?

Wat is gebed wel?
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Het is de noodzakelijke, leven gevende communicatie tussen God en
mensen. Door gebed blijven we verbonden met de Vader, en die
verbondenheid is ons leven: Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen,
de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus
(Joh. 17:3).
Van Hem gescheiden zijn is geestelijke dood. Met Hem verbonden
zijn is geestelijk leven. Gebed is dus als ademen: zoals we zuurstof nodig
hebben om natuurlijk te leven, hebben we God nodig om geestelijk te
leven. Gebed is het kennen van God in de praktijk.
Jezus zelf leefde dit uit. Hij trok zich regelmatig terug om te bidden.
Van de inhoud van zijn gebeden weten we weinig, maar het is duidelijk
dat Hij in diepe verbondenheid met de Vader leefde.
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Bonfire Huis van gebed

IEDER
DIE BIDT
O N T VA N G T

MATTHEÜS 7:8

33

DE FONTEIN

