
Verlang jij naar groei in gebed? 
ds. Jos Douma 
 

Voor het op gang komen van een persoonlijk leerproces rond het gebed is ‘pijn’ en ‘verlangen’ 
nodig. Ga bij jezelf in het onderstaande schema na wat jouw beginsituatie is. Waar bevind jij je? 
Ik hoop in het rode gebied! 
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I (Blauw) Geen pijn, Geen verlangen 
Met mijn gebedsleven is eigenlijk helemaal niet 
zoveel mis! Ik bid regelmatig, ik doe mee in de 
gebeden in de kerkdiensten. Geen problemen 
wat mij betreft. Dus een leerschool voor gebed 
zie ik helemaal niet zitten. Dat zal wel weer gaan 
over allerlei alternatieve vormen van bidden 
(kringgebed enzo) – dat is helemaal niks voor 
mij! Ik vind het wel prima zoals het nu is. 
 
II (Groen) Wel pijn, geen verlangen 
Ik geloof zeker dat bidden heel belangrijk is! En 
ik voel me op dat gebied ook echt tekort 
schieten: ik voel me vaak schuldig omdat ik 
weinig bid, mijn gebeden afraffel, steeds weer 
dezelfde dingen zeg. Maar eerlijk gezegd heb ik 
echt geen tijd voor een intensiever gebedsleven. 
Bovendien geloof ik dat we zondaars zijn en 
blijven en dat we ook geen al te hoge 
verwachtingen moeten hebben van een 
gebedsleven: het blijft toch modderen. En wat ik 
ook gevaarlijk vind: als we hier zo veel aandacht 
aan besteden, kom je maar zo in de sfeer terecht 
dat je geen goede christen bent als je niet heel 
veel bidt of als je het maandelijkse gebedsuur 
niet bezoekt of als je moeite hebt met bepaalde 
vormen van gebed. Dus laat maar wat mij 
betreft. 
 
 

III (Rood) Wel pijn, Wel verlangen 
Ik vind mijn gebedsleven echt onder de maat 
van het evangelie. Daar baal ik echt heel erg van 
en het lukt me maar niet om daar verandering in 
te krijgen, ondanks verschillende pogingen die ik 
heb ondernomen. Maar steeds strandde ik weer 
in dezelfde dingen: geen tijd, geen zin, geen 
doorzettingsvermogen. Maar ik wil heel graag 
leren bidden, dus ik zie erg uit naar alles wat er 
gaat komen en hoop echt dat het me helpt. Ik 
wil er zelf ook graag tijd en energie in steken! 
 
IV (Oranje) Geen pijn, Wel verlangen 
Ik besteed veel tijd aan bidden omdat ik het heel 
belangrijk vind. Ik geloof dat God me de gave 
van het gebed heeft gegeven, want ik beleef er 
echt veel vreugde aan om hem te loven en te 
prijzen en om voorbede te doen voor heel veel 
lieve mensen. Maar ik besef dat ik mijn hele 
leven een leerling blijf in de school van het 
gebed en dat ik altijd weer nieuwe inspiratie kan 
gebruiken en nieuwe dingen kan leren. Dus ik zie 
vol vreugde uit naar de preken en alles wat er 
omheen wordt aangeboden, want ik hoop dat in 
onze gemeente bidden een veel belangrijker rol 
gaat spelen. 


