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en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.

de apostel Jakobus wordt zelfs ter dood gebracht vanwege zijn geloof. Ook Petrus wordt in de gevangenis gezet. Maar hij ontkomt - door een prachtig wonder
van God. Petrus gaat naar het huis van Maria; daar is een groep mensen samen
gekomen (een ‘gebedskring’) om voor de vrijlating van Petrus te bidden (Handelingen 12:12).
De situatie in Jeruzalem wordt steeds moeilijker. Daarom trekken de apostelen
er op uit. Het tweede deel van het boek Handelingen beschrijft de drie grote
zendingsreizen die Paulus heeft gemaakt naar verschillende landen rondom de
Middellandse Zee. Hij heeft veel gemeenten gesticht en vooral door zijn inzet is
de blijde boodschap van de redding door Jezus Christus en de komst van Gods
Koninkrijk de wereld in gegaan.
Dat begon allemaal toen de gemeente een gebedsdienst hield (Handelingen
13:2). Gods Geest maakte hen toen duidelijk, dat nu de tijd gekomen was om de
wereld in te trekken. Paulus en zijn medewerker Barnabas worden uitgezonden
om de wereld het goede nieuws te gaan verkondigen.
De plaats van het gebed in het leven van de gemeente
Uit het voorbeeld van de eerste gemeente kunnen wij veel leren voor ons persoonlijk gebed en voor de plaats van het gebed in de gemeente:
1. Het gebed is kenmerkend voor de gelovigen; zonder gebed geen geloof en
geen gemeente(-groei).
2. Mensen bidden individueel én gezamenlijk als gemeente of in ‘gebedskringen’.
3. Beslissingen werden genomen nádat gebeden is.
4. Het gebed als wezenlijke taak van de leiders (ambtsdragers) in de gemeente.
5. Waar mensen in gebed zijn, laat God van Zich horen en maakt Zijn plannen
en bedoelingen bekend.

Heer, leer ons bidden
bijbels onderwijs over de plaats van het gebed in de gemeente

LEERDIENST

Op een dag vroegen de leerlingen van Jezus aan Hem: ‘Heer, wilt U ons leren hoe
we moeten bidden?’
Een goede vraag.
Hoe deed Jezus zelf het?
Het Koninkrijk van God is gekomen
De kern van de boodschap van Jezus is: ‘ Het Koninkrijk van God is gekomen’. Dat
wil zeggen: God komt tot Zijn volk. Wie Hem Koning laat zijn in haar/zijn leven,
ontvangt vergeving van zonden. Zo wordt de relatie tot God hersteld en begint
de totale vrede en harmonie, die er was toen God alles en iedereen goed geschapen had en die eens weer in meerdere glorie hersteld zal worden.
Deze blijde boodschap verkondigde Jezus, toen Hij drie jaar lang door Israël trok.
En Hij bekrachtigde Zijn woorden door de vele wonderen die Hij deed: Hij genas
zieken, bevrijdde mensen uit de macht van demonen, liet verlamden lopen, gaf
blinden het licht in de ogen en maakte zelfs gestorven mensen weer levend.
Daardoor maakte Jezus duidelijk dat in en door Hem Gods Rijk het rijk van de
duisternis met al zijn vernietigende kracht teniet gedaan wordt en gaat worden.
Even leek het erop dat het rijk van satan zou winnen. Maar door Jezus’ dood aan
het kruis Gods Rijk juist gevestigd werd en voor ons de weg naar de Vader door
Hem vrij gemaakt.
Het gebed in het leven van Jezus

Ds.Johan Trommel

voor uitgebreid gebedsonderwijs, zie www.johantrommel.nl/bidden

Jezus legde Zijn goddelijkheid af en werd mens, in alles aan ons gelijk, op één
punt na: Hij was zonder zonde. Jezus was met de Heilige Geest gezalfd. De enige
manier om te kunnen volhouden en Zijn taak volbrengen was door de kracht van
de Heilige Geest (zie Handelingen 10:38) en door steeds weer het contact te

zoeken met Zijn Vader. Jezus volbracht Zijn opdracht biddend - van begin tot
eind.
Op verschillende plaatsen in de evangeliën lezen we over het bidden van Jezus.
Enkele voorbeelden:
- toen Hij gedoopt werd, was Hij in gebed (Lucas 3:21);
- na een drukke dag van genezingen, ging Hij toch de volgende ochtend heel
vroeg bidden (Marcus 1:32-35);
- Hij was een hele nacht in gebed (Lucas 6:12-13); de volgende dag koos Hij 12
volgelingen uit. We kunnen dus gemakkelijk de conclusie trekken, dat Jezus
eerst ging bidden en daarna pas Zijn keuze maakte;
- overdag zocht Hij contact Zijn Vader om Hem te eren en te prijzen (Lucas
10:21);
- Jezus kon pas wonderen doen nadat Hij kracht van Zijn Vader had gevraagd
en ontvangen (Johannes 11:41-42);
- datzelfde geldt van Zijn lijden en sterven, zoals blijkt uit Zijn het gebed in
Gethsémané (Lucas 22:42-44, zie ook Hebreeën 5:7-8).
Karakteristiek voor het bidden van Jezus
Jezus sprak God steeds aan als: ‘Vader’. En toen Hij Zijn volgelingen onderwijs gaf
over wat en hoe ze zouden moeten bidden, zei Hij: ‘Noem God maar: onze Vader
in de hemel’.
Dat geeft ons gebed een enorme rijkdom. Jezus heeft de weg naar de Vader voor
ons geopend. Als Paulus in Romeinen 8:15 schrijft dat wij door het geloof kind
van God mogen zijn, betekent dit dat dezelfde Geest Die op Jezus rustte, ook in
ons wil wonen en ons dezelfde kracht wil geven als Hij aan Jezus gaf. Zo kunnen
wij eenzelfde contact met de Vader hebben als Hij en worden we in staat gesteld
om net als Hij te leven in de kracht van God, dezelfde vrucht van de Geest te
laten groeien en dezelfde gaven in te zetten om Gods Rijk zichtbaar te maken
door ons heen - door de vernieuwende werking van de Heilige Geest.

meente in Jeruzalem ontstond en groeide. Ook kunnen we in dit boek lezen, dat
het evangelie door de apostelen de wereld in ging: overal ontstonden nieuwe
gemeenten. Duidelijk blijkt, dat het leven van de gemeente een leven van gebed
is. In verschillende omstandigheden en bij verschillende gelegenheden gingen de
volgelingen van Jezus in gebed.
Vlak voordat Jezus naar de hemel terug ging, zei Hij tegen Zijn leerlingen, dat ze
in Jeruzalem moesten wachten, totdat de Heilige Geest over hen zou komen. Dat
deden ze; en ze gingen sámen bidden om de komst van de Heilige Geest (Handelingen 1:14).
In diezelfde periode (die 10 dagen duurde) moest een nieuwe apostel worden
aangesteld in de plaats van Judas. Er werden twee mannen voorgedragen. En
voordat de beslissing genomen werd, ging men eerst in gebed (Handelingen
1:24).
Na de uitstorting van de Heilige Geest groeit de gemeente heel snel. Honderden,
ja duizenden nieuwe gelovigen komen er bij. Van hen lezen we o.a. dat ze zich
wijdden aan het gebed (Handelingen 2:42).
Petrus en Johannes zijn in die eerste periode belangrijke leiders van de gemeente. Zij zijn het ook die het evangelie uitdragen onder de mensen. Dat wordt hen
niet in dank afgenomen, vooral niet door de Joodse geestelijke leiders. Naar
aanleiding van de genezing van een verlamde man, worden ze gevangen genomen en verhoord door de Joodse Raad. Ze krijgen een spreekverbod, maar Petrus kondigt aan dat hij zich daar niet aan kán houden. ‘Kunnen wij het tegenover
God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem?’
Ze worden vrijgelaten en naar aanleiding daarvan gaat de gemeente bidden, een
indringend en prachtig gebed, zie Handelingen 4:23-31.
De gemeente groeit en groeit. Daarom moeten de taken verdeeld worden. Er
worden nieuwe medewerkers aangesteld, zodat de apostelen zich kunnen concentreren op het gebed en de verkondiging van het evangelie (Handelingen 6:4).

De eerste gemeente
In het bijbelboek Handelingen wordt beschreven hoe de eerste christelijke ge-

Een tijdje later wordt het moeilijker voor de christenen: ze worden vervolgd en
verdreven. De Joodse koning Herodes laat enkele gelovigen gevangen nemen en

