
Meditatie

Bid voor ons!

We leven met elkaar in een bijzondere tijd. De tijd na Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort op alle 
vlees, zegt Petrus, en vanaf dat moment gaat het Woord van God als een lopend vuurtje over de 
aarde. Een vuur dat tot aan de uiteinden van de aarde zal reiken en zo de aarde zal vervullen met de 
heerlijkheid van God, met de Naam van Jezus Christus. Overal zullen Zijn kinderen gevonden worden.

Toch is de voortgang van het Evangelie geen vanzelfsprekendheid. Als predikanten zijn we geroepen 
om ons best te doen, onze preken grondig voor te bereiden, want de verkondiging is immers de kern 
van ons werk! Maar het is niet alleen het werk van de predikant. 

Paulus laat ons in de brief aan de Thessalonicenzen zien dat we daar als gemeente ook zelf helemaal
in betrokken zijn. Als gemeente bent u een onmisbare schakel. Daarom vraagt Paulus om uw gebed!

Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag 
worden… (2 Thessalonicenzen 3:1a)

U bent er dus niet klaar mee wanneer u in de diensten aanwezig bent, uw bijdrage geleverd hebt in de
collectezak of als u iets gekocht hebt bij een of andere actie. Dat is goed en ook belangrijk, maar dat 
komt toch op de tweede plaats. Het begint met het gebed.

Bid voor ons!

Die opdracht wil ik onderstrepen. Dat hebben we ook in onze gemeenten, in de Protestantse Kerk in 
Nederland het hardst nodig, het gebed om de Heilige Geest, om de voortgang van het Evangelie. 

Natuurlijk, we kunnen niet zonder de financiële middelen, daar moeten wij goed voor zorgen. Maar als 
eerste en boven alles moeten wij met ons gebed een vurige muur rondom de gemeenten vormen. 
Zodat er een veilige vesting ontstaat, een enclave in het midden van een onrustige wereld.

Een plaats waar we in de beschutting van de Allerhoogste mogen toenemen in de kennis van God. 
Waar het Woord van God opengaat en in rust bestudeerd en doorgegeven mag worden. Waar we de 
gemeenschap met de Heere God mogen ervaren wanneer we samenkomen in diensten van Woord en
gebed.

In die zin is het gebed voor de gemeente en haar voorgangers onmisbaar! Het is het gebed om de 
Heilige Geest dat het Woord draagt. Daarom zegt Paulus:

Bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben. 

Wat bedoelt hij daarmee, met de loop van het Woord?

Denk dan aan de weg die het Woord van God in ons eigen leven gaat. Welke invloed heeft de 
verkondiging in jouw leven? Laat je je erdoor gezeggen, of neem je het voor kennisgeving aan om het 
vervolgens weer naast je neer te leggen? 

Het gaat Paulus dus niet alleen om de verspreiding van het Evangelie, van het Woord van God, maar 
ook om het effect ervan. Om de uitwerking die de verkondiging in het leven van mensen heeft. En dat 
hebben we ook in onze eigen gemeente en in de landelijke kerk nodig. Dat het Evangelie ons leven 
vormt, bepalend is voor wat we zeggen, denken en doen.

Daarom: Bid dat het Woord daar zijn loop mag hebben, in Harskamp, Otterlo en Wekerom, ja op alle 
plaatsen waar mensen met het Evangelie in aanraking worden gebracht. Bid om de Heilige Geest voor
allen die bij de verkondiging van dat Evangelie betrokken zijn, voor de sprekers en de hoorders. 

Zodat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt worden.



Op het gebed doet de Heere immers grote wonderen. Dan zal de verkondiging niet zonder vrucht 
blijven, maar worden mensen geraakt door het Evangelie van onze Heere Jezus Christus! 

De gemeente van Jezus Christus zal groeien en bloeien, niet door kracht en geweld, niet door onze 
inspanning, maar zoals de Heere beloofd heeft, door de werking van Zijn Geest!

De Heere God zal er de eer van ontvangen, Zijn Woord zal belangrijker worden in het leven van 
mensen. Dat Woord zal bepalend en levensveranderend zijn, een onmisbaar instrument, bij het 
wandelen met God in deze wereld, waar nog zo veel donkerheid is.

Want Gods Woord is een Lamp voor onze voet en een Licht op ons pad.

De vrucht van dat Woord en de verkondiging daarvan zal ruisen als de Libanon. En daar zal God de 
eer van ontvangen. Hij zal verheerlijkt worden en de vrucht van Zijn eigen werk plukken, namelijk een 
veelheid van onderdanen. Die vrucht vergaat ook niet, maar blijft in eeuwigheid.

Daarom, broeders, gemeente, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en 
verheerlijkt mag worden…

HMB


	Meditatie
	We leven met elkaar in een bijzondere tijd. De tijd na Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees, zegt Petrus, en vanaf dat moment gaat het Woord van God als een lopend vuurtje over de aarde. Een vuur dat tot aan de uiteinden van de aarde zal reiken en zo de aarde zal vervullen met de heerlijkheid van God, met de Naam van Jezus Christus. Overal zullen Zijn kinderen gevonden worden.
	Toch is de voortgang van het Evangelie geen vanzelfsprekendheid. Als predikanten zijn we geroepen om ons best te doen, onze preken grondig voor te bereiden, want de verkondiging is immers de kern van ons werk! Maar het is niet alleen het werk van de predikant.
	Paulus laat ons in de brief aan de Thessalonicenzen zien dat we daar als gemeente ook zelf helemaal in betrokken zijn. Als gemeente bent u een onmisbare schakel. Daarom vraagt Paulus om uw gebed!
	Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden… (2 Thessalonicenzen 3:1a)
	Daarom, broeders, gemeente, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden…

