
Gebed voor de gemeente 

 Bestuur (oudsten, diakenen) 

Heer, ik bid U voor het bestuur van de gemeente. Helpt U ons om hen te respecteren en te 

eren in hun leiderschap van onze gemeente. Laat hen met heel hun hart aandacht schenken 

aan gebed en de bediening van het Woord. Wijs hen de weg, zodat ze geen enkele misstap 

zullen begaan, zodat ze toegewijd zullen zijn aan hun eigen huis / gezin, gematigd, vol 

zelfcontrole, respectabel, gastvrij, oprecht en in staat om te onderwijzen. Helpt U hen om 

zachtmoedig en eerlijk te zijn in hun omgang met anderen. Vul ze met Uw Heilige Geest, 

zodat ze kunnen werken in de gemeente met wijsheid en inzicht, betrouwbaar en vol ijver. 

(1 Timoteüs 5:17; Handelingen 6:4; 1 Timoteüs 3:1-2; Titus 1:7) 

 

 Volwassenen 

Heer, ik bid U voor de volwassenen in onze gemeente. Sta ons bij, zodat we kunnen leven, 

waardig de roeping waarmee U ons geroepen hebt. Waar wij gevolg geven aan die roeping, 

vervult U elk doel wat U hebt en elke daad van gehoorzaamheid door de kracht van Uw 

Heilige Geest. Laat ons bekleed zijn met gerechtigheid, terwijl ons hart gevuld is met een lied 

van vreugde en aanbidding. Wij willen met U wandelen, Heer Jezus, in het wit gekleed en 

versierd met schitterende juwelen. 

(Efeziërs 4:1-2; 2 Thessalonicenzen 1:11; Psalm 132:9; Jesaja 61:10; Openbaringen 3:4) 

 

 Kinderen 

Heer, ik  breng de kinderen uit onze gemeente voor Uw aangezicht. Laat de kleintjes een 

nederig voorbeeld zijn van hoe wij als ouderen moeten worden in Uw Koninkrijk. Laat hun 

manier van doen altijd puur en zuiver zijn, zodat zal blijken dat ze zich bewust zijn dat U de 

Schepper  van alles bent. Leert U hen om te vertellen van Uw grote daden. Ik bid dat ze 

steeds ver uit de buurt zullen blijven van het kwaad en onzuivere verlangens. Laat hen 

steeds verlangen naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. Bescherm hen met Uw heilige 

engelen tegen elke negatieve invloed in deze wereld. U bent hun Herder, U bent hun 

beschermer. Laat ze het ervaren, weten Heer, van jongs af aan, met vast zekerheid. 

Openbaar aan de kinderen Uw Koninkrijk, Uw wil door Uw Geest. Spreek hen aan, Heer, 

bemoedig hen, op school, thuis en geeft U hen vriendschappen waar ze veiligheid en respect 

kunnen delen. 

(Matteüs 18:3-4; Spreuken 20:11; Prediker 12:1; Psalm 71:17; 2 Timoteüs 2:22) 

 

 Ouderen 

Heer, ik bid voor de ouderen in onze gemeente. Dank U voor alle grijze haren die verkregen 

zijn in een rechtvaardige levenswijze. Wij zijn gezegend door hun voorbeeld en hun 

vermogen om ons weer te leren hoe het leven in elkaar zit. Help ons om met respect en 

interesse open te staan voor de zegen die zij brengen met hun wijsheid en begrip. Helpt U 

hen om de kracht van U te ontvangen die U beloofd hebt aan iedereen die U volgt – ook als 



zij vermoeid raken of ervaren dat ze verzwakt raken. Sterk hen Heer, van binnenuit met Uw 

Heilige Geest. Vernieuw hen steeds weer naar de innerlijke mens, ook als de uiterlijke mens 

vervalt. Maak hen krachtige getuigen van Uw trouw en Uw liefdevolle betrokkenheid. Geeft U 

de ouderen de woorden in hun hart om voor anderen te bidden en anderen te zegenen door 

Uw liefde die Uw Heilige Geest in hun harten uitstort.  

(Spreuken 16:31; Titus 2:4; 1 Petrus 5:5; Job 12:12; Jesaja 40:29-31) 

 

 De mensen die nog niet geloven 

Heer, ik bid voor de mensen die in onze gemeente komen, terwijl ze U nog niet persoonlijk 

kennen. Laat het evangelie aan hen worden gepresenteerd op een krachtige manier; niet 

alleen door een preek, maar door kracht van de Heilige Geest die diep van binnen overtuigt. 

Help ons om elke gelegenheid te benutten die er is om de boodschap van redding te delen. 

Helpt U ons om voor hen een geur van Christus te zijn. We staan op tegen de vijand die hen 

wil blijven verblinden voor de waarheid. 

(1 Thessalonicenzen 1:5; Kolossenzen 4:5; 2 Korintiërs 2:15; 2 Korintiërs 4:4) 

 

 De muziek 

Heer, ik breng de mensen voor Uw aangezicht die de muziek verzorgen in de kerk. Brengt  U 

mensen op die plek die oog en hart hebben voor Uw heerlijkheid. Help hen om in de 

samenkomsten mensen mee te nemen via de lofzang en de aanbidding, tot dicht bij Uw 

troon. Gebruikt U hen als een instrument, zodat mensen U ontmoeten in het zingen en 

aanbidden. Gebruikt U zo de lofzang die zij leiden, zodat Uw troon kan worden gebouwd op 

de lofzangen van Uw volk, Heer. Geef hen daarbij een nederig en dienstbaar hart, zodat ze 

zelf niet in de spotlights zullen staan, maar help hen om van U te zingen, U groot te maken, 

U te eren. Bind de muzikanten zo samen door Uw Heilige Geest, zodat ze met plezier 

muziek kunnen maken voor U als een stuk dienstbetoon van hen tot opbouw van Uw 

gemeente.  

(2 Kronieken 20:21-22; Johannes 4:23-24; Filippenzen 3:3) 

 

 Sprekers en leraars 

Heer, ik bid voor de sprekers en leraars in onze gemeente. Laat iedereen in die positie – 

voorgangers, leiding van de kinderkerk, jeugdleiders, gastsprekers – laat hen Uw Woord op 

een zuivere manier brengen. Daarbij geïnspireerd en onderwezen door Uw Heilige Geest. 

Leert U hen om te onderwijzen en te bemoedigen en waar nodig te vermanen met alle 

zachtmoedigheid en wijsheid die daarvoor nodig is. Vul hen daarbij overvloedig met Uw 

liefde, zodat de zuivere liefde hen zal drijven. Openbaar aan hen de geheimen van Uw 

Woord en geeft U hen het vermogen om die geheimen onverschrokken en eenvoudig te 

delen. 

(2 Timoteüs 2:15; Kolossenzen 1:28; Daniël 2:47; Filippensen 1:14; 2 Korintiërs 4:13) 

 



 Vrouwen 

Heer, ik bid u voor de vrouwen in onze gemeente. Bemoedigt U de oudere vrouwen in onze 

gemeente om de jongere generatie in het oog te houden. Wilt U hen helpen om een bron van 

inspiratie en goede raad te  zijn voor de jongeren. Beschermt U verder alle vrouwen in onze 

gemeente, om een zuiver leven te leiden, in een zachtmoedige geest. Bevestigt U de 

vrouwen in onze gemeente in hun waarde die zij voor U hebben. Laat hen weten hoe 

kostbaar ze zijn, zodat ze vol vertrouwen in deze wereld staande kunnen blijven. Geeft U de 

vrouwen onderling hechte en kostbare vriendschappen, die door U gesterkt worden. 

(Titus 2:4-5; Spreuken 31:10; 1 Petrus 3:4; Psalmen 45:11; Lucas 10:38-40; Filippenzen 4:3) 

 

 Mannen 

Heer, zegent U de mannen in onze gemeente. Bouw hen op in geloof, zodat ze sterk zullen 

zijn in U. Help hen om recht te staan voor U en sterke vriendschappen te ontwikkelen en te 

onderhouden. Laat de mannen die getrouwd zijn hun vrouwen eren en dienen met een 

zuivere liefde die door U wordt gevoed. Help de vaders in onze gemeente om hun kinderen 

te zegenen en op te voeden met geduld en wijsheid, zodat ze hun kinderen kunnen leiden op 

de weg met U.  Help hen de liefde in waarheid met elkaar te delen. Bescherm hen tegen alle 

verleidingen van deze wereld, zo dat ze zich ver zullen houden van alle onreinheid in 

denken, doen en spreken. 

(Judas 1:20; Titus 2:2; 1 Timoteüs 5:1; Efeziërs 5:25 en 6:4; Galaten 6:2; Efeziërs 4:15; 

Spreuken 27:6) 

 

 Jeugdwerkers 

Heer, laat de mannen en vrouwen die de jeugd voorgaan een voorbeeld zijn in spreken, 

leven, liefhebben, geloof en zuiverheid voor de jongeren in onze gemeente. Bouwt U hen op 

om sterke steunpilaren te zijn die laten zien hoe je problemen overwint vanuit het Woord dat 

U geeft. Help hen om een geest van onderscheiding te hebben als ze met de jeugd omgaan. 

Geef hen een open oog en een open hart voor de jongeren, zodat ze opmerken waar er 

problemen zijn. Maak hen wijs en laat hen raadgevers zijn die namens U mogen spreken, 

zodat ze de geestelijke principes kunnen doorgeven die U aanreikt in de Bijbel. Vul hen 

daarom met Uw Heilige Geest. 

 

 Mensen achter de schermen 

Heer, ik bid U voor alle mensen die achter de schermen werken. Zegent U de mensen die 

helpen om het gebouw schoon te houden, de vrouwen die de tiendermoeders begeleiden, de 

mensen die de koffie klaarzetten en weer opruimen en al het andere werk dat niet direct 

zichtbaar is. Zegen hen Heer, voor hun dienstbaar hart, en bevestigt U hen, dat U een 

beloner bent van wat in het verborgene gedaan wordt. Laat hun werk meewerken aan de 

opbouw van een plek waar Uw Naam groot gemaakt wordt, een plek waar mensen U 

ontmoeten kunnen. Sterk hen in hun houding van nederigheid, eenvoud die voortkomt uit 

een wijs hart dat vol is van Uw vrede en Uw bevestiging. Laat hen hun werk doen in de 



wetenschap dat het voor U is, ook al lijkt niemand het op te merken. 

(1 Korintiërs 16:15; 2 Korintiërs 9:12-13; Jacobus 3:13; Efeziërs 6:7) 

 

 Kinderwerk 

Heer, ik bid voor de kinderwerkers in de gemeente. Schept U een sfeer waar zij werken, 

zodat kinderen van klein tot groot U kunnen ontmoeten. Laat de juffen en meesters met 

fijngevoeligheid en overtuiging de kinderen steeds weer wijzen op Uw grootheid, op wie U 

bent. Zegent U hun werk, zodat de woorden en de waarheid die ze met de kinderen delen, 

door zal dringen in het hart van de meisjes en jongens die aan hen zijn toevertrouwd. Maak 

hun woorden en hun werk krachtig door Uw Heilige Geest van liefde en bewogenheid. Help 

de kinderwerkers een sfeer te creëren waarin veiligheid en plezier, openheid en 

leergierigheid aanwezig zijn, zodat kinderen U ontmoeten. 

(Marcus 10:14; Deuteronomium 4:9 en 29:29 en 30:19; Spreuken 22:6; 3 Johannes 1:4) 

 

 Gebedsmomenten 

Heer, zegent U alle gebedsmomenten in de gemeente. Laat elke gebedsbijeenkomst een 

dagelijks moment van kracht zijn. Gebruikt U de gebeden in de hemelse gewesten om Uw 

wil op aarde te laten doorbreken. Breng mensen op de gebedsbijeenkomsten en legt U 

bewogenheid in de harten van de mensen en woorden in hun mond. Geef helderheid van 

geest en denken, zodat we voortdurend kunnen bidden, zonder ophouden, voor alle heiligen. 

Bevestigt U mensen zodat een ieder zal weten hoe belangrijk en kostbaar hun bijdrage in 

gebed voor U is! Help ons om op de bres te staan voor situaties waar nood is. 

(Marcus 11:17; 1 Petrus 4:7; 1 Timoteüs 2:1; Efeziërs 6:18; 1 Thessalonicenzen 5:17; 

Filippenzen 4:6; Psalm 32:6; Ezechiël 22:30; Jacobus 5:16) 

 Vervulling met de Heilige Geest 

 

 Financiën 

 

 Evangelisatie 

 

 Alleengaanden 

 


