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Biddende gemeente 

De Werkgroep Gebed heeft deze folder gemaakt. De folder geeft een over-
zicht van de vormen van gebed, die onze gemeente kent. Zo willen we het 
gemakkelijker maken om mee te bidden en gebedspunten door te geven. Er 
staat in Jak.5:16 “ … bid voor elkaar … Want het gebed van een rechtvaardige 
is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” 
Een biddende gemeente is een sterke gemeente. We zien naar elkaar om  
door voor elkaar te bidden, want we geloven dat we van God en elkaar 

afhankelijk zijn. Het hoort bij het 
gewone christelijke leven, waarin 
we elkaar bemoedigen (Hebr.10:24) 
en bijstaan.  
Het is hard nodig. “Broeders en 
zusters, in de naam van onze Heer 
Jezus Christus en met een beroep 
op de liefde van de Geest, vraag ik 
u dringend om samen met mij vurig 
tot God te bidden” (Rom. 15:30). Zo 
leren we uit te zien naar wat God 
wil geven en zoeken we samen naar 

wat Hij te zeggen heeft. Als we zien dat God werkelijk wat doet door ons 
gebed, groeit de verwachting en het geloof. Zo komt Hem de eer toe.  



 

Werkgroep Gebed 

Doel: De Werkgroep Gebed wil het gebed en de aanbidding stimuleren op 
allerlei plekken en in allerlei vormen. We willen het besef aanwakkeren dat 
ieder een bron van levend water mag zijn (Joh.7:38) en zich mag uitstrekken 
naar wat God geven wil. Zo kan ieder zijn gebed en gaven inzetten tot op-
bouw van de gemeente (1 Cor.12:4-7). 
Hoe: De werkgroep coördineert en stimuleert de verschillende plekken van 
gebed. Zij overlegt met ouderling gemeentewerk, Anja Busstra. 
Coördinator: Els Hanekamp, e-mail: elshanekamp@gmail.com;  
tel. 06-25186376. 

 

Danken en bidden in de dienst 

Danken en bidden is een essentieel onderdeel van onze eredienst. Graag 
hoort ds. Willem Smouter of de predikant die voorgaat, waarvoor gebed 
nodig is. Wilt u meedenken waarvoor u wilt laten danken of bidden? Dat kan 
over uzelf gaan of over iets dat u op uw hart heeft en bij God wilt neerleggen.  
Hoe: een e-mail naar gebed@tabernakelkerk.nl of een telefoontje naar de 
scriba: 055-5413294. 

 

Danken en bidden voor jezelf na de dienst 

Doel:  Niet elk onderwerp is geschikt voor voorbede tijdens de dienst. Toch is 
samen bidden waardevol. Daarom staan na de ochtenddienst mensen klaar 
voor een ieder die een persoonlijk gesprek of gebed wil. U kunt dan even 
praten over de dingen van alledag waarover 
u dankbaar of verdrietig bent, of iets waar-
door u in de preek geraakt bent.  
Hoe: Twee leden van het voorbede-team (bij 
voorkeur een man en een vrouw), herken-
baar aan de gele badge, staan klaar voor of 
achter in de kerkzaal. Degene die gebed 
ontvangt, hoeft even niet zelf te bidden.  
In alle rust en stilte richten we ons op God. Zijn nabijheid wordt vaak weer-
gegeven door een hand op de schouder te leggen, naar het voorbeeld van 
Exodus 17.  
We bidden bij het kruis of in één van de kleine zalen. U kunt ook voorbidders 



 

uitnodigen bij u thuis of op een andere bijeenkomst. 
Coördinator: Jolanda Koster, e-mail: jolanda-koster@kpnmail.nl. 
Er is behoefte aan meer (jonge) voorbidders. 

 

Danken en bidden thuis m.b.v. Dienstbetoon. 

Doel:  We willen u aanmoedigen om thuis mee te bidden, omdat we geloven 
in de kracht van gebed tot onze God en Vader.  
Hoe: In de rubriek “Gebed” in Dienstbetoon worden concrete gebedspunten 
aangereikt. Ook wordt er informatie gegeven, die het bidden ondersteunt.  
Aandragen: Graag ontvangen we uw gebedsonderwerpen en ideeën via  
e-mail: harry.veldman@wxs.nl of coby.scheltens@kpnmail.nl.   
We zoeken extra schrijvers voor deze rubriek. 

 

Samen danken en bidden thuis 

Doel: Het bijeenkomen van een paar mensen in een gebedskring is een 
manier om regelmatig te bidden voor de gemeente. Dan wordt er gebeden 
voor  de onderwerpen die binnenkomen via de gebedsmail, uit Dienstbetoon 
en voor persoonlijke dingen. 
Hoe: Er zijn meerdere gebedskringen. Een aantal staat vermeld in de ge-
meentegids onder taakveld gemeentewerk. Sluit u gerust aan bij een be-
staande kring of start een nieuwe groep. 
Aanvraag: Gebedspunten kunt u sturen via e-mail: gebed@tabernakelkerk.nl 

 

Gebedspastoraat 

Doel: Gebedspastoraat is een kortdurende vorm van pastoraat, waarbij 
iemand in drie of vier gesprekken de hulp van God vraagt bij zijn of haar 
moeite. Het kan gaan om nare dingen die gebeurd zijn, om ondersteuning bij 
andere vormen van hulpverlening , om alle dingen van het leven. 
Hoe: We bidden naar aanleiding van een door jou gekozen psalm of ander 
Bijbelgedeelte. In de regel hebben we drie ontmoetingen om de 14 dagen en 
een evaluatie. Zie ook onze gemeentegids en website. 
Coördinator: Ria van der Molen, e-mail: riavandermolen@kpnmail.nl.  
Aanvraag: e-mail: gebed@tabernakelkerk.nl of via jouw pastoraal bezoeker.  

  

 



 

Jong geleerd…. 

Tot 12 jaar: 
Doel: We willen graag kinderen tot ongeveer 12 jaar 
eigen maken met gebed op diverse manieren. 
Hoe: We doen dit door gesprek over bidden en gebed, 
bijvoorbeeld tijdens de kinderdienst Pebbles. 
Coördinator: Géke Pen, e-mail: h.pen@upcmail.nl.  
Voor Pebbles zijn nog extra bidders nodig.  

 
12 jaar tot 17 jaar: 
Doel: De jongeren vanaf 12 jaar willen we het belang van gebed laten erva-
ren. 
Hoe: Op de clubs en tijdens de belijdeniscatechese wordt er aandacht gege-
ven aan gebed. In de gemeentegids vindt u de namen van de clubleiding. 
 
17 jaar en ouder: 
Doel: We willen jongeren vanaf 17 jaar de kracht van gebed laten ervaren. 
Hoe: We doen dit door aanbieden van persoonlijk gebed en gesprek. 
Coördinator: Ouderling wijkteam Jeugd, Philip Hogeweij 
e-mail: alienenphilp@online.nl , tel. 5421175 

 

Toerusting voor bidders  

Doel: We willen elkaar opbouwen om te bidden 
op een manier die veilig en persoonlijk is, waarin 
we de kracht van de Heilige Geest ervaren. 
Hiervoor is het toerusten van pastoraal bezoe-
kers, jeugdleiders en gemeenteleden belangrijk. 
Met de cursus Persoonlijke Voorbede (ministry-
model) richten we ons op de gave van geloof en 
van bemoedigen. Ook zorgen we voor nieuwe 
aanwas van het voorbede-team. 
Hoe: Er worden toerustingsavonden georgani-
seerd voor de verschillende doelgroepen. Om 
het jaar wordt de cursus Persoonlijke Voorbede 
gegeven, waarbij we ook andere gemeenten uitnodigen. 
Coördinator: Els Hanekamp, e-mail: elshanekamp@gmail.com 


