
Leer ons bidden

Ontwerp
Het materiaal “Leer ons bidden” is ontwikkeld door de 
Ontmoetingskerk in Middelburg voor het kringseizoen van 2021-2022 
en omvat bezinningsmateriaal voor vijf kringavonden.

Introductie
Als vervolg op het Focustraject ontwikkelde het focusteam van de 
Ontmoetingskerk binnen de gemeente een eigen module, waarvoor 
ze zich eerst grondig heeft ingelezen op het thema ‘gebed’. Dit 
resulteerde in een serie van zes gesprekken over het gebed.

Als onderdeel van IZB-Focus
Het materiaal is uitermate geschikt voor Focusgemeenten die zich na het 
Focustraject verder willen verdiepen hoe het gebed een plaats krijgt in onze 
missionaire roeping. Als IZB-Focus juichen we het toe dat een gemeente dit 
materiaal overneemt, bewerkt en verbetert, zodat zij dit toespitsen naar de 
eigen context. 

Opzet en randvoorwaarden
We adviseren dat een brede werkgroep binnen de gemeente dit 
voorbereid. Bij voorkeur zal een ouderling Toerusting, een diaken, 
een predikant, maar ook jongerenwerkers, jongeren en ouderen 
betrokken worden bij de voorbereiding. Bij voorkeur nemen zij als 
voorbereidingsgroep ook een boekje door, om zich goed in te lezen en 
mogelijk nieuwe aspecten toe te voegen aan het materiaal. 

We verwachten van de gemeente die dit materiaal gebruikt dat zij ook 
communiceren met de IZB, zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke 
gemeenten hier gebruik van maken.

IZB Focus database missionaire toerusting 
Gesprekken ontwikkeld door gemeenten



1. Wat is bidden?

3. Hoort God ons wel?

5. Voor wie bid jij?

2. Bidden in stilte

4. Laat je stem horen!

6. Ons gebed in 
hemelse handen 

Opzet voor zes kringavonden
Voorafgaand aan elke preek is er een toerustingsavond voor kringleiders, en 
na elke preek gaan deelnemers in gesprek over het thema. Van thema 6 is er 
geen gesprekskaart ontwikkeld. Wel zijn er preken na te luisteren. Er is ruime 
aandacht voor Bijbelstudie, er worden diverse liedsuggesties gegeven en de 
lay-out is prima, klaar voor gebruikt. 

De serie ‘Leer ons bidden’ bestaat uit de volgende gesprekken:

Er is een playlist op YouTube, waarin de zes preken 
zijn na te luisteren.

Suggesties ter verbetering
We doen de aanbeveling dat gesprek 6 wordt uitgewerkt tot kringmateriaal, 
omdat dit een welkome aanvulling is op het hele programma en hoopgevende 
afsluiting is van de serie. 

Tip: Kijk ook naar het FocusKatern “In gesprek over gebed”, met drie 
gesprekken. Er is enige overlap.

IZB-Focus is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling. Met onze dienstverlening willen 

we gemeenten ondersteunen in hun missionaire roeping. Om dit goed te kunnen doen trekken we 

graag voor een langere periode op met gemeenten en kerkenraden.
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