Gebed voor de namen op je lijst
Jezus bidt heel persoonlijk voor Petrus (Lukas 22: 32). Hij bidt concreet voor zijn leerlingen
(Johannes 17) en Hij bidt voor ‘hen die door hun woorden in Hem zullen gaan geloven”. Bidden
voor mensen, voorbede, is een belangrijk onderwerp.
Bidden voor ‘hen die Gij mij gegeven hebt’ (Johannes 17:9) begint met een rustige tijd met God,
waarin je Hem vraagt: “Wie zijn de mensen die u aan mij toevertrouwt?” De namen die dan in je
gedachten komen noteer je.
Het helpt me als ik me bewust zijn waar mensen staan. Dan kun je gericht bidden voor personen
dat ze ‘een volgende stap’ mogen zetten. We onderscheiden vier fasen:
1. Zaaien: Hier noteer je de mensen die Jezus nog niet kennen als hun Redder. Je ontmoet hen
regelmatig, je kunt liefde, aandacht een luisterend oor een helpende hand bieden. Ze weten
dat jij christen bent . Af en toe kun je ervan getuigen. En je probeert om hen uit te dagen
voor een stapje: ‘Wat vind je ervan als ik met je bid?” of “Zullen we eens samen een
bijbelverhaal lezen?”
2. Oogsten: Met deze mensen heb je regelmatig ontmoetingen waarbij je bidt en waarbij de
bijbel opengaat. Ze staan er open voor om iets van God te ontvangen. Je leest met hen Bijbel
op de Ontdek-manier. Je stimuleert hen zelf ook te gaan doen wat God vraagt. En je hoopt
dat ze komen tot overgave aan Jezus en doop.
3. Trainen: Nieuwe gelovigen en zij die al langer christen zijn, voor hen bid je om geestelijke
groei. Je helpt hen om God dieper te kennen, te doen wat Hij zegt en te getuigen van zijn
werk in hun leven. Je helpt hen om zelf ook weer discipelen te maken en deel te gaan nemen
aan een gemeenschap van gelovigen die willen vermenigvuldigen.
4. Gemeenschap: Dit zijn volwassen christenen die er voor gekozen hebben om samen met jou
te groeien in het maken van discipelen die zelf ook weer discipelen maken. We dagen hen uit
om in de ‘huiskerk’ actief te participeren en zelf ook weer nieuwe groepen op te starten.
Zet de namen in het goede vak en bid voor hen. Luister naar Gods ingevingen wat je met hen
zou kunnen doen.
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