Beste deelnemers aan het webinar Heer, leer ons bidden,
Bedankt voor jullie interesse in ons webinar! We kijken terug op een mooie avond. Hieronder
vinden jullie nog een korte samenvatting wat er gezegd is de breakout rooms.
Als team 24-7 Prayer NL helpen we jullie graag verder rondom de vraag hoe te bouwen aan
een biddende kerk. Om jullie alvast hierin tegemoet te komen hebben we een speciale
download gemaakt op onze website. Klik hier voor een gratis document dat individuen,
kleine- en grote groepen verder gaat helpen op het gebied van gebed.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van ons webinar. Neem gerust
contact met ons op via info@24-7prayer.nl.
Hartelijke groet namens team 24-7 Prayer NL,
Edwin Hamelink

Korte samenvatting webinar Lente in de kerk.
3 kernpunten vanuit de video:
1. Stop met praten. Ga bidden.
2. Onderwijs
3. Vertel verhalen
Stop met praten. Ga bidden
“Overal waar groei en bloei is in de kerk, zie je dat het gebed een centrale plaats heeft”. “We
kunnen alleen groei en bloei verwachten als we beginnen bij het begin: een hartstochtelijke
liefde voor God, die zich laat kennen in Jezus”. ~ Rene van Loon
God geeft de bloei. Wij kunnen niets zonder Jezus. Communiceren met God zorgt voor
afhankelijkheid.
Net zoals andere vormen van communicatie is gebed veelzijdig en kan op diverse manieren
(download hierboven een gratis handleiding vol frisse gebedsideeën). Zorg voor afwisseling
van gebedsvormen en houd rekening met elkaars spiritualiteit.
Concrete tips te starten met gebed:
•
•
•

Doe de prayercourse (prayercourse.nl): samen leren, samen doen.
Lees het boek ‘Hoe moet je bidden?’ van Pete Greig
Maak gebruik van apps zoals Lectio365 (de bijbel bidden) of Innerroom (voorbede).

Onderwijs
Gebed is een breed onderwerp. Er is veel over te ontdekken:

•
•
•
•
•
•

Bijbelse principes
Verschillende vormen van gebed
Leren over de kracht van gebed
Wat zegt de Bijbel over onverhoorde gebeden
Gebed en missie (Handelingen)
Hoe kan jij volharden in gebed

Boeken over gebed
HOE MOET JE BIDDEN? van Pete Greig / DAG EN NACHT ROEPEN ZIJ TOT GOD /
ALS GOD ZWIJGT / BIDDEN Theo vd Heuvel / GEWOON BIDDEN van Johannes Hartl /
BUIGEN van Ruben de Jong
Meer boeken over gebed op 24-7prayer.nl
Preken
Als jij dominee of voorganger bent: plan een prekenserie en bespreek met de leiding van de
gemeente hoe gebed een plek kan krijgen in de toerusting van de gemeente.
Laat je inspireren luister naar de preken van anderen. Het hangt van je kerkelijke traditie af,
maar er is veel moois op internet te vinden.
Praktische onderwijs
Maak onderwijs praktisch.
Algemene cursus over gebed: de prayer course. Bedoeld voor iedereen. Niet alleen mensen
met een taak. Onderwijs & praktijk. Gratis verkrijgbaar op prayercourse.nl. Specifieke
cursussen: de ministry cursus van New Wine, de prophecy course van NL zoekt.
Vertel verhalen
Lente in de kerk gaat over verhalen: het laat zien dat God nog steeds aan het werk is. Hij niet
dood is.
Verhalen zijn de brandstof voor het gebedsleven van de kerk. Ze geven God eer, laten zien dat
‘gebed werkt’ en stemt ons tot dankbaarheid.
Waar te starten?
•
•
•

Wordt zelf een storyteller. Wees specifiek in je gebeden. Raak bewust waarover jij in
gesprek bent met God.
Vind plekken waar je kan delen over jouw gesprek met God (kringen,
wijkbijbelstudie, gebedsgroep, mannen- of vrouwenvereniging, vrienden, mentoren)
Zoek plekken in de kerk waar verhalen gedeeld kunnen worden en gebedsverzoeken
kunnen worden gedaan (in de kerkdienst dmv getuigenissen, gebedsbord/doos in het
kerkgebouw, online mogelijkheden voor het uitwisselen van gebedsverzoeken). Kom
terug op hetgeen waarvoor gebeden is.

