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Ik heb deze workshop als titel gegeven: “De gebedscoördinator (voortaan: GC) aan het 
werk.” Ja, aan het werk. Waarmee ik wil aanduiden dat deze taak een heel actieve taak is – 
terwijl bidden vaak eerder geassocieerd wordt met een eerder “passieve”, zittende houding. 
Niet zo voor de coördinator!  En om het allemaal wat “bevattelijker” te maken heb ik de 
verschillende taken van de GC omschreven uitgaande van wat we met ons lichaam dagelijks
doen: kijken, spreken, stappen, voelen, …

De GC kijkt vaak naar boven

De ogen, het hoofd van de GC, ze zijn vaak naar boven gericht. Vergelijk het maar met 
Jezus: Hij kon niets doen, zonder dat Hij het eerst zijn Vader zag doen (Joh.5:19). Als je hier 
een tekening zou maken, dan is dit een tekening van een biddende man/vrouw, die het hoofd
en de ogen naar boven heft, naar de hemel.

De GC moet zich regelmatig de kritische vraag durven stellen: volg ik de richtlijnen van de 
Vader in mijn werk, of ben ik in eigen kracht bezig?

 Vb: tellen aantallen bidstond /SMS David volkstelling
God zoekt echte bidders (Joh.4), niet aantallen

De GC zal zich dus gedurig oefenen om zijn wandel-in-de-Geest levendig te houden.
Hij oefent zich in het leren verstaan van de Stem van de Heer, die vaak de “still small voice” 
is die Elia leerde kennen (1 Kon.19:12-13).

Zeker voor mensen die extrovert zijn en een vat vol energie, kan ik dit niet genoeg 
benadrukken. De GC kijkt vooreerst vaak naar boven. 

Het betekent ook dat de GC meestal niet haastig te werk gaat. Hij gaat pas aan de slag als 
hij bevestiging krijgt van wat hij moet doen. Denk maar aan Jezus en zijn vriend Lazarus die 
gestorven was. De ganse omgeving dringt er op aan dat Jezus zo spoedig mogelijk naar de 
zussen gaat, om hen te troosten… maar Jezus wacht… Jezus weet dat er een grotere 
invloed van Hem zal uitgaan als Hij nog even wacht om naar de familie toe te gaan.

Wie een coördinerende taak heeft, loopt het risico algauw in de versnelling “aanpakken”, 
“organiseren”, te schakelen. Maar de eerste versnelling die moet genomen worden, soms 
voor langere tijd, is: kijken naar Boven, de wil van de Vader zoeken, de aansporing van de 
Geest verstaan, de Stem van Jezus horen.

De GC kijkt in zichzelf

Het woord “gebedscoördinator” valt uiteen in twee woorden, 
- gebed
- coördinator

Om het kort toe te lichten: de GC is vooreerst een man/vrouw van gebed. 



 Zo vaak zie ik gebeuren dat gemeenteactiviteiten van A tot Z helemaal uitgewerkt 
worden, bekend gemaakt worden, … en op het einde pas! op het eind wordt aan mij 
gevraagd “Oh ja, Wim, kan je hier nog gebed voor vragen aan de gemeente?”

De GC roept zichzelf regelmatig op het matje en gaat na of hijzelf niet in deze fout vervalt 
(zelfreflectie).

De GC is iemand die uit eerste ervaring – dus niet uit boeken, of verhalen van anderen – 
weet wat een “leven van gebed” is. Hij weet uit eerste hand hoe hij tot God kan naderen, hoe
hij de drie-ene God kan aanbidden, wat het betekent zijn zonden te belijden. Hij weet om te 
gaan met het uitblijven van gebedsverhoring, enz.
Met andere woorden: de GC neemt regelmatig tijd voor persoonlijk gebed.

 Betekent dit dat de GC dé gebedsman of -vrouw bij uitstek moet zijn in de gemeente?
Hierop zeg ik duidelijk: “neen”. Er zijn mensen in de gemeente van Oudenaarde 
waarvan ik met zekerheid weet dat ze meer tijd in gebed doorbrengen dan ikzelf. 
Maar dit zijn de bidders. De GC is naast bidder ook een coördinator.

Als je hier een tekening zou maken, dan teken je een man/vrouw met één hand biddend 
omhoog gestrekt, en één hand die de zaken aanpakt.

De GC voelt de gebedstemperatuur in de gemeente

Een van de belangrijkste taken van de GC is, zoals ik het zie, dat hij zeer regelmatig de 
gebedstemperatuur gaat meten in de gemeente. Je mag je hier gerust (tekening) een 
man/vrouw voorstellen die in een werkpak doorheen een fabriek loopt en de verschillende 
machines inspecteert.

 Je kan een gemeente vergelijken met een slecht geïsoleerd huis. In de winter kan je 
het lekker warm stoken, maar zodra de kachel minder hard gaat branden, koelt het 
huis snel weer af.

De GC meet de temperatuur in de samenkomst op zondag, in de huiskringen, bij de moeder 
in gebed. En als een operator in een grote fabriek, die ook de meters van de machines in de 
gaten moet houden, en zo nodig ingrijpen... zo zal ook de GC te werk gaan. 
– Als hij merkt dat bijv. de opkomst op de bidstond verslapt, dan zal hij biddend nadenken 
hoe hij deze temperatuur terug omhoog kan krijgen… zal hij proberen de oorzaak te vinden.

– Als hij merkt dat in het onderwijs op zondag het belang van (samen) bidden onderkoeld 
dreigt te geraken, zal hij in gesprek gaan met de predikers van de gemeente.

– Als hij hoort dat een groepje van Moeders in Gebed overweegt te stoppen bij gebrek aan 
opkomst, zal hij in gesprek gaan met dit groepje.

– Als hij merkt dat het bidden met mensen na de samenkomst terug vergeten geraakt, zal hij 
dit bespreken met de pastoraal werkers in de gemeente.

 In Oudenaarde heb ik een aantal jaren na elkaar een “leraar” uitgenodigd die een 
avond kwam verzorgen over gebed. Ik ben zelf in overleg of ik dit zal verder zetten… 
ik merk op de avonden zelf telkens heel veel opkomst, maar heb niet gevoel dat het 



zich vertaalt in de praktijk van het bidden. Ik zoek wijsheid hierrond…

De GC spreekt geloof uit (stapt uit in de kracht van gebed)

De GC moet doordrongen zijn van de kracht van gebed. Hij zal zijn persoonlijk enthousiasme
over bidden proberen over te dragen aan de gemeente. 

 Het belang van een charismatisch 
gebedsleider……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

De GC snuffelt en gaat op zoek naar goed gebedsvoedsel

De GC is een man/vrouw die hongerig is naar “gebedsvoedsel”. Als hij in een boekwinkel of 
gemeentebibliotheek binnenstapt, zal hij de schap met boeken over gebed als eerste gaan 
opzoeken. Als hij onderwijs volgt op het internet, zal hij regelmatig luisteren naar een leraar 
die onderwijst over gebed. Hij voedt zich met boeken van bidders, die uit eerste hand 
schrijven over hun gebedsavonturen met God. Hij kijkt naar films over bidders, die door hun 
aanhoudende gebeden Gods ingrijpen hebben gezien in hun levens en de levens van 
anderen. Onderwijs over opwekkingen in delen van de wereld geven hem een nieuwe 
honger om te gaan bidden (en vasten) – samen met anderen – voor opwekking in ons land.

Vanuit dit onderwijs wat hijzelf in stilte tot zich neemt, wordt zowel zijn eigen gebed als zijn 
geloof in gebed mee ondersteund. Dit voedsel maakt zijn geloof groot dat God niet 
veranderd is, dat Gods machtige arm nog steeds in beweging komt als zijn kinderen gaan 
bidden. De GC voelt dat hij dit voedsel gewoon nodig heeft – hij loopt immers op een lange 
weg, en loopt daar regelmatig alleen op.

 Hoe gaan jullie gericht op zoek naar voedsel?

Als tekening …

De GC loopt luisterend rond in de gemeente

De GC loopt in de gemeente niet alleen rond met zijn thermometer om de 
gebedstemperatuur te meten. Tegelijk heeft hij ook “grote oren”. Hij zoekt bewust contact 
met veel mensen uit de gemeente om te horen “wat er leeft”. Hij probeert m.a.w. geen enkele
zondagse samenkomst over te slaan en blijft ook bij de koffie achteraf bewust wat “hangen”.

 Waar ligt een verdriet? Waar is een ziekte die blijft aanslepen? Waar loopt een 
huwelijk moeilijk? Waar ligt een verlangen naar doorbraak bij een tiener die twijfelt om
zich te laten dopen? Waar brandt een verlangen dat een onbekeerde partner tot 
geloof komt? …

De GC kijkt vervolgens hoe – als hij iets spontaan opvangt – dit kan vertaald worden in 
gebed.



 Met nadruk wil ik zeggen dat de GC dit gebed niet allemaal persoonlijk op zich moet 
nemen. Ik vermeldde reeds: de GC is een bidder, maar niet (noodzakelijk) dé bidder 
par excellence in de gemeente. De GC is ook coördinator. Als hij een gebedsnood 
opvangt, zal hij kijken hoe hij gebed hiervoor kan organiseren.
Hij kan bijv. een gebedsvraag doorspelen naar de oudsten, naar de 
kringverantwoordelijke …
Het is de taak van de GC dat “er iets gedaan wordt” met de gebedsvraag, niet 
noodzakelijk dat hijzelf altijd met al deze gebedsvragen biddend aan de slag gaat.

De GC loopt luisterend rond in de wereld

De GC is ook een man/vrouw met grote voelsprieten. Je tekent dus niet alleen een persoon 
met “grote oren” om op te kunnen vangen wat er leeft in de gemeente. Hij heeft ook 
“antennes” om te zien wat er in de wereld leeft.

Eén antenne is afgestemd op gebeurtenissen die gebed nodig hebben. 

 Je bent als GC niet alleen lid van je gemeente, je bent ook burger in de stad/dorp 
waar je woont. Leven hier zaken die gebed kunnen gebruiken? Misschien is er een 
stijging in jongerencriminaliteit in je stad. Waarom niet biddend hier rond 
samenkomen. Is je gemeentegebouw gelegen in een woonwijk? Ga dan regelmatig 
bidden voor de buren, dat ze God mogen leren kennen door het getuigenis van de 
plaatselijke gemeente.

 Je bent ook inwoner van dit land.. een land dat een moeilijke regeringsvorming 
kent/kende. Waarom niet een speciale gebedssamenkomst beleggen om te bidden 
voor de overheid. Het organiseren van zo’n samenkomst is bij uitstek een taak van de
GC – maar het betekent niet dat hijzelf ook deze samenkomst moet leiden.

De andere antenne is afgestemd op Gods werk in deze wereld. Gods Geest waait gedurig 
over de wereld. Soms merken we er niet veel van. En soms zien we bewegingen ontstaan in 
bepaalde delen van de wereld.

 Als voorbeeld schets ik hier de gebedstiendaagse rond persoon en werk van de 
Heilige Geest. Ik kan me niet meer herinneren door wie en waar deze tiendaagse 
ontstaan is. Maar als GC heb ik sterk aangevoeld: we moeten deze gebedsbeweging 
vertalen naar Oudenaarde toe. En een aantal jaren reeds komen we samen in de 
Pinksterperiode om dagelijks te bidden rond persoon en werk van de Heilige Geest.

 De GC vangt bijv. op dat een tijd van vasten uitgeroepen wordt, en vertaalt dit naar 
zijn/haar gemeente.

De GC geeft de hand aan andere GC’s

GC is een werk van lange adem. De GC kent overwinningen (bv. een krachtige bidstond, 
waar veel mensen zijn op afgekomen), maar kent ook regelmatig teleurstellingen. Het huis 
wat hij probeert te verwarmen, koelt soms snel weer af. De curve van de gebedstemperatuur
gaat omhoog en omlaag en weer omhoog en weer omlaag…



Daarom strekt de GC de hand uit naar andere CG’s. Samen delen ze hun overwinningen. 
Samen delen ze hun teleurstellingen, ja hun verdriet. 

 Ik kan me wel eens voelen als Mozes, die zegt “Ik wou dat ze allen profeten waren”. 
Vaak, op een bidstond waar maar een handjevol mensen komt, bid ik, roep ik tot God
“waar blijft toch iedereen, waarom staat samen bidden zo laag op de prioriteiten lijst –
ach, waren het maar allemaal bidders.”

Ik wil aandringen dat iedere GC één andere bidder (al dan niet ook een GC) persoonlijk kent 
(of op zoek gaat ernaar), en er een paar keer per jaar mee afspreekt (real life, of per telefoon
of Zoom). De GC kan dan vertrouwelijk zijn hart luchten, kan zijn lasten delen, en kan laten 
bidden voor hem om “de weg terug verder te gaan”.

De GC geeft de hand aan de gemeente leiding

Als iemand overweegt om GC te worden, dan is het heel belangrijk dat hij nadenkt over de 
volgende vraag: “Krijg ik naast de taak als GC, ook het mandaat als GC?”. Met andere 
woorden: kan ik met een zeker gezag spreken over het belang van gebed met de leiding van
de gemeente.

 Iedere gemeenteleider (voorganger, oudsten) zal overtuigd zijn van het belang van 
gebed, van samen bidden. Maar blijkt die overtuiging ook het dagdagelijkse 
functioneren van de gemeente te zijn? Als de geplande prediker een paar dagen op 
voorhand afzegt wegens ziekte, is er paniek, want wie zal er dan spreken zondag? 
Maar als de gebedsleider zich ziek meldt, wordt de gemeentebidstond gewoon 
gecancelled…

Als een GC wel de taak van GC krijgt, maar niet het mandaat van een GC, dan zal hij slechts
in een zekere gewrongenheid zijn taak kunnen uitvoeren (“Ik wil graag dit… maar ik ervaar 
de ruggensteun door de gemeenteleiding alleen in hun woorden, niet in hun praktische 
ondersteuning”).

In de praktijk betekent dit dat de GC zich een paar keer per jaar laat inroosteren op het 
oudstenoverleg. Samen met de oudsten en voorganger zal hij dan overleggen over zijn werk 
als GC, terugkijken op het gebedswerk van de afgelopen maanden, de plannen voorleggen 
die hij heeft voor de nabije toekomst, samen met de leiding bidden.

De GC als “opvoeder” in de gemeentebidstond

De GC is doordrongen van de kracht die er ligt in samen bidden. Hij heeft begrepen dat het 
“Onze Vader” begint met “Onze Vader” en niet mijn “Mijn Vader”. 
Maar tegelijk, in de praktijk stelt de GC helaas vaak vast: de bidstond – daar is nog veel werk
aan de winkel .

De GC heeft ook een opvoedende taak. Ik weet niet zo gauw welke tekening ik hierbij zou 
schetsen? 

Die opvoedende taak komt het beste naar voren in de gemeentebidstond.



 Als er één punt is waar elke gemeente nog veel kan groeien, dan is het wel de 
gemeentebidstond. Wat doe je met de Tien-minuten-biddende Theo? Wat zeg je 
tegen Pastorale Piet? Wat zeg je tegen Roddel Ruth? Wat zeg je tegen Hak-op-de-
tak Henny? En wat met Slaapverwekkende Sofie? En Mompelende Michel?

Een bidstond kan zeer krachtig zijn.
Maar helaas is het dat vaak niet.

Hier ligt een belangrijke taak voor de GC. Een taak die hij evenwel met fluwelen 
handschoenen met oppakken. Want niemand wordt graag aangesproken over de manier 
waarop hij bidt. Maar toch moet het soms gebeuren. Want bepaalde mensen blijven weg uit 
een bidstond omwille van Theo en Ruth en …
De GC is hier opvoeder en bouwmeester. Hij probeert – door gericht (met een plan voor 
ogen), op zachte (maar toch besliste) manier te bouwen aan een sterke(re) gebedsgroep. 

 Ikzelf geloof sterk in de kracht van een charismatische (enthousiaste, bevlogen) 
gebedsleider. Als er een krachtig gebedsleider is van zo’n uur van gebed, die sturing 
geeft (vanuit de Geest uiteraard), dan kunnen de gebeden van de aanwezigen 
krachtig gebundeld worden en opstijgen naar boven. 

 De GC zal best zelf regelmatig deze bidstond leiden, en rondom zich een kleine 
groep van bidders verzamelen die én bidders zijn, én kunnen meestappen met de GC
in de praktijk van “opvoeder+bouwmeester” zijn

Enkele praktische tips voor een krachtige bidstond

Open de bidstond met een korte geloofsopbouwende overdenking uit de Bijbel. Dring er 
telkens weer op aan dat de bidders hun Bijbel meebrengen. Bidden en een open Bijbel 
zijn als tweelingen, je mag die niet loshalen van elkaar (terwijl in de praktijk bijna 
niemand zijn Bijbel meeneemt naar een bidstond).
Door aan het begin het geloof in de kracht van gebed op te bouwen, maak je de 
aanwezigheid van God haast tastbaar.
Psalmen lenen zich heel goed hiervoor.

Hou een logboek bij. Op die manier zie je hoe God onze gebeden verhoort.

Zie niet op aantallen. Het is veel beter op weg te gaan met een kleine, trouwe groep ipv 
met een grote groep met steeds wisselende mensen.

De GC kent de bidders in zijn gemeente

Als je de vraag stelt aan een lukraak gemeentelid, of ze bidden belangrijk vinden, dan zal 
iedereen “ja” zeggen. En iedereen bidt ook. Maar toch zijn er in elke gemeente een aantal 
broers en zussen die een bijzonder hart hebben voor gebed. Ze voelen zich geroepen om tijd
apart te zetten voor gebed. Ze hebben datzelfde verlangen als Jezus, om regelmatig zich 
terug te trekken uit de drukte van het leven, en in de stilte van de binnenkamer God te 
zoeken.



De GC weet wie deze mensen zijn. Een aantal van hen zal Cleansing Stream gevolgd 
hebben of een andere discipelschapscursus. Hij heeft de namen bij hem thuis op een lijstje 
geschreven. Sommige gebedsnoden zal de GC bekend maken aan de ganse gemeente. 
Maar voor sommige gebedsnoden zal hij specifiek deze kleine groep bidders benaderen. 
Want hij weet, hij kan er gerust in zijn: deze bidders zullen aan de slag gaan met de 
gebedsnood.

De CG laat zijn lichaam regelmatig verfrissen door te bidden met andere bidders

Zoals iedereen graag es op vakantie gaat, om zich te herbronnen, zo kan het voor de GC 
een verfrissing zijn om eens te bidden met andere mannen-vrouwen van gebed.

 Voor mezelf doet het veel deugd om mee te doen aan het maandelijkse Zoom gebed 
dat KNIEL organiseert. Het doet me zien dat er “nog 7000 anderen zijn in het land die
de knie niet gebogen hebben.” Dit verkwikt me. Ik krijg ook energie door het schrijven
van teksten over de gebedsthema’s van KNIEL.

 Voor jou hoeft het niet deze Zoom gebedsuurtjes te zijn. Maar ga op zoek naar 
verfrissing die uitgaat van het samen bidden met andere echte bidders.


