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Terugblik: 

- Gods plan van eeuwigheid

- Lid worden van die gemeente

- De Grondlegger van de gemeente

- De vier pijlers van de eerste gemeente
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Vanavond: 

- De gebeden

- Eerst voor de Jood en ook voor de Griek
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Hand. 2: 38 – 47  En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en 
laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is 
de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf 
zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 
En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis 
af en spoorde hij hen aan met de woorden:
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Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die 
zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; 
en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag 
aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer van de 
apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het 
brood en in de gebeden. En er kwam vrees over 
iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door 
de apostelen gedaan.  
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Hand. 2: 42 … volhardden in 

1. de leer van de apostelen 

2. en in de gemeenschap, 

3. in het breken van het brood 

4. en in de gebeden. 
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Hand. 2: 42 En zij volhardden in de gebeden.

Proseuche - afgeleid van ww. Pros’euchomai

pros = ten voordele van
euchomai = wensen, smeken, bidden om

= Vragen om ….. ten behoeve van …

De gemeente, 
parel in Gods hand

Bijbelstudie, Groeiavonden EGRH

4e pijler: de gebeden



Hand. 2: 42 En zij volhardden in de gebeden.

Quote: ‘Het gebed is even noodzakelijk voor het 
geestelijk leven van de gelovige als lucht is voor het 
natuurlijk leven.’ 
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Persoonlijk gebed



Mat. 6: 5  En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de 
huichelaars,  hupokrites, toneelspeler 
want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen 
en op de hoeken van de straten te staan bidden om 
door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u 
dat zij hun loon al hebben.
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Mat. 6: 6  Maar u, wanneer u bidt, ga in uw 
binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die 
in het verborgene is; en uw Vader, Die in het 
verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
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Mat. 6: 7  Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van 
woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij 
door de veelheid van hun woorden verhoord zullen 
worden.

8  Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet 
wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

De gemeente, 
parel in Gods hand

Bijbelstudie, Groeiavonden EGRH

4e pijler: de gebeden

Persoonlijk gebed



1 Tim. 2: 1  Ik roep er dan vóór alles toe op dat 
smekingen, smeekbede

gebeden, proseu’che

voorbeden conversatie

en dankzeggingen uiten van dankbaarheid

gedaan worden voor alle mensen,
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Mat. 6: 9 -13 (…) Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam 
worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de 
hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.
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Collectief gebed



Hand. 2: 42 En zij volhardden in de gebeden.

Quote: ‘De Gemeente van de levende God is de 
pilaar en de grondslag van de waarheid. 

Hoe zou zij haar hoge plaats kunnen bewaren zonder 
het gebed tot de God van de Waarheid, door de 
Geest van de waarheid.’ 
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Hand. 1: 12  Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, ….

14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het 
bidden en smeken,                                                                         
met de vrouwen en                                                                              
Maria, de moeder                                                                                      
van Jezus, en met                                                                              
Zijn broers. 
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Hand. 2: 42 En zij volhardden in de gebeden.

Waarom?
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Het gebedsmoment (de bidstond);
- Is de verhindering tegen invallen van de wereld 
in de gemeente

- Sluit de deur voor de wolf, die altijd probeert 
binnen te komen om de kudde te verstrooien. 

- Behoedt de heiligen voor verkeerde leer en 
verdeeldheid

De gemeente, 
parel in Gods hand

Bijbelstudie, Groeiavonden EGRH

4e pijler: de gebeden



Het gebedsmoment (de bidstond);

- Handhaaft een eensgezind en krachtig 
getuigenis van de genade en waarheid van God

- Het gebed is de uitdrukking van onze 
voortdurende afhankelijkheid van God. 

- Het opent de vensters van de hemel. 
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Hand. 4:31  En toen zij gebeden hadden,  
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4e pijler: de gebeden

Hand. 4:31  En toen zij gebeden hadden, werd de 
plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden 
allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het 
Woord van God met vrijmoedigheid.



Hand. 6:4  Wij echter zullen volharden in het gebed 
en in de bediening van het Woord.

Rom. 12:12  Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in 
de verdrukking. Volhard in het gebed.
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Fil. 4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw 
verlangens in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God;

7  en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus 
Jezus.
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Vanavond: 

- De gebeden

- Eerst voor de Jood en ook voor de Griek
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Rom. 1: 16
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Eerst voor de Jood en ook voor de Griek

Rom. 1: 16 Want ik schaam mij niet voor het 
Evangelie van Christus, want het is een kracht van 
God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de 
Jood, en ook voor de Griek.



Hét probleem van de eerste gemeente 

Wat moeten we met die heidenen?

Het probleem van de gemeente anno 2022

Wat moeten we met die Joden?
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Hand. 11: 15  En toen ik begon te spreken, viel de 
Heilige Geest op hen,  heidenen, Grieken                                                        
evenals op ons in het begin. Joden

16  En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe 
Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult 
met de Heilige Geest gedoopt worden.
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Eerst voor de Jood en ook voor de Griek

Petrus



Hand. 11: 17  Als God dan aan hen dezelfde gave 
gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus 
Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou 
zijn God tegen te houden?

18  En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en 
zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook 
aan de heidenen de bekering gegeven die tot het 
leven leidt.
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Petrus



Hand. 15: 7  En toen daarover een heftige 
woordenstrijd ontstond,  

Waarover?

5  Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen 
op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men 
hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te 
houden.
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Hand. 15: 7  En toen daarover een heftige 
woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen 
hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden 
onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit 
mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen, 
en zouden geloven.

8  En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis 
aan hen gegeven door hun de Heilige Geest                        
te geven, evenals aan ons;
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Hand. 15: 9  en Hij heeft geen onderscheid gemaakt 
tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof 
gereinigd.

10  Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op 
de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en 
ook wij niet hebben kunnen dragen?

11  Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus 
Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.
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Ef. 2: 11   
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Eerst voor de Jood en ook voor de Griek

Paulus

Ef. 2: 11  Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen 
was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd 
door hen die genoemd worden besnijdenis in het 
vlees, die met de hand gebeurt,

12  dat u in die tijd zonder Christus was,  



Ef. 2: 11 Bedenkt daarom dat jullie, die voorheen 
heidenen waren uit de volkeren, en onbesneden 
genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, - die 
besnijdenis is werk van mensenhanden aan het vlees,-

12  dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd 
van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat 
betreft de verbonden van de belofte. U had geen  
hoop en was zonder God in de wereld.
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Ef. 2: 13  Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die 
voorheen veraf was, door het bloed van Christus 
dichtbij gekomen.

14 Want Hij is onze vrede,                                                        
Die beiden Jood en Griek één gemaakt heeft.
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Ef. 2: 14 En door de tussenmuur, die scheiding maakte, 
af te breken,

15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, 
namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen 
bestond, 

opdat ……

opdat ……
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Geen 
vreemdeling mag 

indringen tot 
binnen de 

omheining die 
om het 

heiligdom is.  

Zij, die verder 
gaan, zullen aan 
zichzelf te wijten 
hebben de dood 

die zal volgen

Deze 
letterlijke 

muur stond 
beeld voor 

de wet



Ef. 2: 14 En door de tussenmuur, die scheiding maakte, 
af te breken, onwettig verklaren (niet de wet zelf)

15 heeft Hij de vijandschap  tussen Jood en Griek             
in Zijn vlees tenietgedaan, inactief gemaakt                                             
namelijk de wet van de geboden,                                             
die uit bepalingen bestond, 

opdat ……

opdat ……
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Paulus

Hoe?? Mat. 5:17  Meent niet, dat 
Ik gekomen ben om de wet of de 

profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen.



opdat Hij die twee in Zichzelf tot één                                
nieuwe mens zou scheppen en zo                                    
vrede zou maken, tussen Jood en Griek 

en 

opdat Hij die beiden in één lichaam                                        
met God zou verzoenen door het kruis,                         
waaraan Hij de vijandschap tussen 
mens en God gedood heeft.
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Eerst voor de Jood en ook voor de Griek

Gal. 3:28  Hierbij is geen sprake 
van Jood of Griek, van slaaf of 

vrije, van mannelijk en 
vrouwelijk: gij allen zijt immers 

één in Christus Jezus.

Gal. 6:15  Want besneden zijn of 
niet besneden zijn betekent 

niets, maar of men een nieuwe 
schepping is.

2 Cor. 5: 20  ..Namens Christus 
smeken wij: laat u met God 

verzoenen. 21  Want Hem Die 
geen zonde gekend heeft, heeft 
Hij voor ons tot zonde gemaakt, 

opdat wij zouden worden 
gerechtigheid van God in Hem.



Ef. 2: 17  En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie 
vrede verkondigd aan u die veraf was, Griek
en aan hen die dichtbij waren. Jood

18  Want door Hem hebben wij beiden door één 
Geest de toegang tot de Vader.
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Paulus

1 Cor. 12:13  want door één Geest zijn 
wij allen tot één lichaam gedoopt, 
hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 

slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij 
met één Geest gedrenkt.



Volgende keer

2 Maart :

‘De Bruid’

‘De Kudde’
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