
MINISTRY 
Gebedsministry is een hulpmiddel on elkaar door gebed te dienen. Twee mensen bidden voor een derde in het 
vertrouwen dat God erbij is en ons wil aanraken en vernieuwen door Zijn Geest. We mogen elkaar helpen om ons 
bewust te worden van Gods aanwezigheid en ons voor Hem te openen. Wat kostbaar! En wat gaaf dat dit inmiddels 
praktijk is in onze gemeente.  
 
Hoe dan? 
Bij het Ministrygebed bidden twee bidders voor iemand om zo samen bij Gods troon te komen en je wens, verlangen, 
angst of vraag aan God te stellen. We gaan eenvoudig samen naar de Heer, we wachten op de werking van Gods 
Geest en vertrouwen op Zijn levend Woord. In Mattheus 18:20 staat “Want waar twee of drie in Mijn Naam 
bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden”. En dat is nu precies het doel van Ministrygebed. Met God in het 
midden, door de kracht van de Heilige Geest heelheid brengen in je geest, ziel, lichaam en je relaties met jezelf, God 
en anderen. God is erbij en wil je gebed verhoren, hoe mooi is het om dit samen met andere bidders te ervaren. 
 
Wanneer? 
Elke zondag na de kerkdienst en tijdens avondmaal staan twee mensen voor je klaar die samen met je willen bidden 
voor jezelf of voor de mensen die je lief zijn. Ook op maandagavond is van 19.30 - 20.30 iemand van het gebedsteam 
aanwezig in de stilteruimte om samen met je Gods aanwezigheid te vinden. Dit gebed is kort en krachtig, God weet er 
al van en werkt als wij vragen. 
 
 
GEBEDSPASTORAAT  
Ken je dat? Als je terugdenkt aan je leven komt telkens die ene gebeurtenis of die ene persoon die je verwond heeft 
boven. Of steeds is er een stemmetje in je hoofd dat zegt dat je niet goed genoeg bent, dat jij toch nooit een kind van 
God kunt zijn. Of je worstelt al een hele tijd met zonden in je leven en komt er maar niet los van. Soms heb je als mens 
te maken met dingen in je leven die je behoorlijk dwars zitten of waar je last van hebt in je dagelijks leven. Dan kan 
het heel fijn en heilzaam zijn om dit samen met broers en zussen bij God te brengen. In onze gemeente kun 
je daarvoor  gebruik maken van gebedspastoraat. Wat dat is, leggen we je graag uit 
 
Wat is gebedspastoraat? 
Gebedspastoraat is bidden met mensen in de kracht van de 
Geest. Het is een vorm van pastoraat waarin een team van 
twee personen ruim de tijd neemt voor gebed met jou. Dat 
gebeurt in de vorm van gesprek, gebed, stilte, luisteren 
naar God. Daarbij zijn we vooral verwachtend en willen we 
open zijn voor het werk van de Heilige Geest. De 
bidders zullen voor jou bidden. Gebedspastoraat is 
gericht op groei in je relatie met God en Zijn doel met 
je leven.  
 
Wat is het verschil met het gebruikelijke pastoraat? 
Het verschil met gebruikelijk pastoraat is de ruimte voor 
stilte en gebed. Er wordt uitdrukkelijk gezocht naar de 
leiding van de Heilige Geest in het gebed (Ef 6:18) en 
gebruik gemaakt van de gaven van de Geest tot opbouw 
van degene die voor zich wil laat bidden (1Kor 12-14). 
 
Zorgvuldigheid en geheimhouding 
Zorgvuldigheid is een zeer belangrijke voorwaarde. Als 
gebedsvrager ben je kwetsbaar en vertrouw je jezelf in 
zekere mate toe aan de bidders. De mensen in het team zijn geschoold in gebedspastoraat. Uiteraard hebben de 
mensen van het team geheimhoudingsplicht. 
 
Praktisch 
Er kunnen verschillende ontmoetingen nodig zijn. Per keer duurt dat 1,5 tot 2 uur. Gebedspastoraat vraag je aan bij 
Richard Bosch of Gerjo Pasman Eén van hen zal een gesprek met je hebben om een indruk te krijgen van de 
wederzijdse verwachtingen. Op basis daarvan worden twee bidders gezocht die de verdere afspraken met jou maken. 
Op elk moment kun je aangeven dat het genoeg is. We bidden en hopen van harte dat het gebedspastoraat een 
krachtige versterking zal zijn tot opbouw van de gemeente. Heb je nog vragen? Stel ze aan Richard of Gerjo of mail 
naar gebed@Rijnwaarde.nl.  


