Bloeiend diaconaat
Tips over gebed
Opstarter:
Geef antwoord op de vraag: ‘Wat komt er bij je boven als je ziet ‘Een diaken bidt…’?
Waarom zou je bidden?
Gij bad op ene berg alleen, / en… Jesu, ik en vind er geen / waar ‘k hoog genoeg kan klimmen / om U
alleen te vinden: / de wereld wil mij achterna, alwaar ik ga / of sta / of ooit mijn ogen sla; / en arm als
ik en is er geen, / geen een, / die nood hebbe en niet klagen kan; / die honger, en niet vragen kan; /
die pijne, en niet gewagen kan / hoe zeer het doet! / o, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden
moet! (Guido Gezelle).
Het heeft te maken met de communicatie met de HERE God én dat God onze gebeden opneemt in de
verwerkelijking van zijn plan, Openb. 8 : 3. Paulus vraagt meerdere keren om gebed, hij bidt zelf voor
de gemeenten en denk niet in het minst aan Jezus, aan zijn bidden. God neemt ons serieus en vindt
het belangrijk wat wij hebben te zeggen.
Persoonlijk bidden en bijbellezen:
probeer een vast moment te hebben
misschien een bijbelleesrooster (googelen en ‘Dagtekstenboekje’ van de Hernhutters)
mediteer
als het niet lukt ga dan na wat er aan de hand is, kijk daar met mildheid naar, het gaat er om
dat je in contact met God bent, Hem leert kennen en dat je daarin ook een weg kiest die bij
jou in deze fase past
(Eventueel: de schijf van vijf – stil bidden / aanbidden / verootmoedigen / danken / vragen).
Als diaken: (idem: wanneer bid je als diaken?)
1. je eigen gebed voor je wijk
2. persoonlijke voorbereiding op een (huis)bezoek
3. tijdens een (huis)bezoek
4. na een (huis)bezoek
5. op de diaconievergadering
6. in de diensten
1. Zorgen / moeiten / vreugden / diaconaal functioneren van de wijk.
2. Wat zou je als persoonlijke voorbereiding kunnen bidden? Goed kunnen luisteren, op tijd de
goede woorden kunnen spreken, dat de ander Jezus in u herkent.
3. Wordt bepaald door het doel van het diaconale huisbezoek:
a. officieel: opwekken tot dienen, intern en extern / informeren naar eventuele moeiten – vanuit
Gods woord oproepen tot dienen
Bijbelgedeelte aan het begin / gebed aan het begin / bijbelgedeelte aan het eind / gebed aan het
eind (noem de dingen die voorbij gekomen zijn). Geef van tevoren aan dat je deze bezoeken gaat
doen!
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Hoe kies je een tekst? Gebruik het inlegvel met diaconale bijbelteksten van
www.diaconaalsteunpunt.nl.
b. bedoeld om de relatie op te bouwen en te onderhouden (kennismaking, ziekte, blijde
gebeurtenissen) – vanuit Gods woord troosten en bemoedigen, gericht op persoonlijke
omstandigheden en bijzondere gebeurtenissen, vooral na afloop afsluiten met (bijbellezen en)
gebed
4. Danken voor het bezoek, zegen over wat goed was, wegneming van te verkeerde.
5. Wezenlijke plaats: hardop bidden en bijbellezen / rooster / hou gebedspunten bij, bespreek
concreet waarvoor je zult bidden, aan het begin en aan het eind / als je rapporteert dank en bid
dan ook voor de leden die je genoemd hebt / gebruik een rooster, downloaden van
www.diaconaalsteunpunt.nl (verschillende thema’s: diaconaat is liefdedienst, gemis en troost,
omzien naar elkaar, ziekte en genezing, arm en rijk, dagelijks werk, barmhartigheid en
gerechtigheid, vreemdeling en gastvrijheid, honger en overvloed, gaven delen,
rentmeesterschap).
Vragen, aarzelingen? Botsen met praktische aard, maar: Gods liefde is de motor
Terrein van de ouderling? Verschil zit in onderwerp.
6. Oproepen tot gebed: maak als diaconie een lijst met onderwerpen voor de zondagse
erediensten, een ‘voorbedenrooster’.
Onze diaconie heeft voor het komende kwartaal aangereikt: regering en vorstenhuis / werklozen
en werkenden / hulp binnen Malawi / wijk oost / gezinnen, kinderloosheid, alleengaanden /
hulpverlening binnen- en buitenland / vluchtelingen en asielzoekers / christelijk onderwijs / wijk
zuid / predikanten en werk aan de TUA / ouderen en ouderenzorg / ambtelijk werk / verslaafden,
verslavingszorg / St. Present, diaconale hulp organisaties / zendingswerk Botswana / kerk en
Israël / wijk west / jeugdzorg thema’s aangedragen door jeugd, gevangenenzorg, mensen met
een beperking, verkiezingen, examens…
Je zou een rubriek in je contactblad of op de site van je kerk kunnen beginnen.
Gebed na de collecte om Gods zegen te vragen over deze collecte én soms voor het specifieke doel
waarvoor gecollecteerd is (diaconie 3GK Deventer).

