
HOUD HET VUUR
BRANDEND

Met de campagne ‘Houd het vuur brandend’ willen we in verbon-
denheid met de wereldkerk ook samen de Bijbel lezen en met en 
voor elkaar bidden. Waar we ook wonen, overal hebben we het 
nodig dat de Geest het vuur in ons leven, in onze gemeente en in 
ons land aanwakkert. 

Haal deze folder 
uit Alle Volken, 
leg ‘m op tafel, 
bij je Bijbel of 

waar dan ook…

BIDDEN EN BIJBELLEZEN

MET DE WERELDKERK

In de afgelopen tijd werd onze wereld behoorlijk kleiner. Een virus 
doorbrak al onze vanzelfsprekendheden en raakte ons in de kern. 
Ook als kerk hebben we dat ervaren. We hebben de warmte van 
elkaar gemist en moesten op afstand nieuwe wegen vinden. Hoe 
houden we het vol? Die vraag kwam bij ons allemaal binnen. 

Nu gaan we op weg naar Pinksteren. De Geest raakt harten aan en 
zet mensen in vuur en vlam om het Evangelie te delen. Ook in deze 
tijd! Daarbij worden we omringd door gelovigen wereldwijd die ons 
aanmoedigen en laten zien dat God ons vasthoudt. Met deze folder 
nodigen we iedereen uit om:

In verbondenheid met de wereldkerk,
met de Bijbel als bron,
elkaar bemoedigend,
biddend op weg te gaan 
naar Pinksteren!

Haal deze folder 
uit Alle Volken, 
leg ‘m op tafel, 
bij je Bijbel of 

waar dan ook…

Niet alleen, maar samen
We hebben (ook) elkaar nodig om het vuur brandend te houden. 

Op weg naar Pinksteren hopen we dat veel gemeenten kansen zien om 
het samen bidden en geloof delen een plek te geven.

www.gzb.nl/pinkstercampagne

doe mee en 

scan de QR-code!

 Gebedsbijeenkomst met de 
wereldkerk
Op woensdagavond 19 mei start om 19.30 uur 
een online gebedsmeeting met de wereldkerk via 
Zoom. Hoe bijzonder is het om juist in aanloop 
naar Pinksteren daadwerkelijk met en voor el-
kaar te bidden. Bij deze bijeenkomst zijn gasten 
uit verschillende landen betrokken, dus zal er 
Engels gesproken worden. We zorgen wel voor 
vertaling, dus iedereen kan meedoen.

Voor onze partners en werkers in het 
buitenland is het echt bemoedigend 
om op deze manier geestelijk verbon-
den te zijn met de kerk in Nederland. 
We hopen dat veel mensen op deze 

manier ook hun betrokkenheid op 
zending laten merken. Graag ontvangen 

we vooraf een opgave via vuur@gzb.nl of 
www.gzb.nl/gebedsweek, zodat we tijdig een 
link kunnen sturen van de Zoom-meeting. 

 Samen bidden
• Samen bidden is bemoedigend. In de afgelopen tijd was er 

minder gelegenheid voor gezamenlijk gebed. Misschien kun 
je juist in deze week iemand opzoeken om samen te bidden, 
online of in de openlucht.

• Gebed verbindt ook generaties aan elkaar. Zie je kans om 
juist jongeren en ouderen in deze week aan elkaar te kop-
pelen? 

• De gebedspunten zijn ook te vinden in de gebedsapp van de 
GZB. Wil je ook na deze week blijven bidden met en voor de 
wereldkerk? Download dan onze app!

Deel je ervaringen of gebedspunten als bemoediging voor an-
deren. Op www.gzb.nl/pinkstercampagne vind je een muur van 
hoop en gebed waar je je reactie kunt delen.

 Wandeling door de buurt  
Veel mensen hebben de waarde van (samen) wandelen ontdekt. 
Loop in de week voor Pinksteren of tijdens Pinksteren eens met 
anderen ogen door je omgeving. Nodig iemand uit om al wande-
lend ‘het vuur brandend te houden’.

• Begin bij je eigen kerk. Spreek naar elkaar uit waar je dank-
baar voor bent en welk gebed/verlangen je voor de gemeen-
te hebt. 

• Welke (andere) plekken in je dorp/stad zijn voor jou belang-
rijk om aangewakkerd te worden in het geloof? 

• Waar maak je je zorgen over; waar zie je sporen van wan-
hoop, verdriet, duisternis? 

• Op welke plekken of met welke mensen zou je graag het 
Evangelie willen delen?

• Waar zie je tekenen van hoop dat God jullie dorp/stad niet 
loslaat? 

 Ontmoeting rond het 
vuur
‘Around the � re’ is voor veel culturen een 
begrip. Rond het vuur worden verhalen 
doorgegeven en wordt er gezongen. Een 
ontmoeting van hart tot hart is een zegen, zeker 
in deze tijd. Misschien zie je kans om op een verant-
woorde manier ook zo’n ontmoeting rond het vuur 
te organiseren met een aantal gemeenteleden. 
Vragen die je aan elkaar zou kunnen stellen:

• Hoe is het vuur in jouw leven ‘aangestoken’?
• Heb je tijden gekend waarin het geloof op een 

laag pitje stond?
• Wie of wat heeft je geholpen om het vuur van 

het geloof brandend te houden?
• Op welke manier geef jij zelf het vuur van het 

geloof door aan anderen?
• Hoe kan de kerk een plek zijn waar het vuur van 

de Geest zichtbaar is? 



MA
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Met Romeinen 12 
op weg naar Pinksteren

DI
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WO
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Romeinen 12
11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.

12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.

14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.

15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.

16. Wees eensgezind onder elkaar.

Vurig van geest ∙ Romeinen 12:11

 Een broeder in Zimbabwe zegt: ‘We moeten ons niet laten ontmoedigen door 
de tegenslagen in het leven. Het is onze roeping om God met heel ons hart te 
dienen!’

Het valt niet altijd mee om gedreven en enthousiast te zijn in het dienen van 
de Heere, helemaal als er tegenslagen zijn. Toch zou ons dienen van God niet af-
hankelijk moeten zijn van ons gevoel of onze omstandigheden. Vanwege Gods 
barmhartigheid (Rom. 12:1) - Zijn liefde en genade voor ons - kunnen we ons 
helemaal toewijden aan God en elkaar. Wat betekent dat voor ons vandaag? 

 In de afgelopen periode verloren verschillende kerken predikanten en 
gemeenteleden aan de dood als gevolg van corona. Op andere plekken raakten 
gemeenteleden door de crisis buiten beeld. Bid dat de Geest ons wereldwijd 
weer aanwakkert en ons vurig maakt in het dienen van de Heere. 

Verblijd u in de hoop ∙ Romeinen 12:12

 Golda uit Zuid-Soedan: ‘We leven als vluchtelingen in Oeganda; we zijn 
ontheemd. Toch zijn we niet verslagen. Het is Pasen geweest: in Christus is een 
nieuw begin mogelijk! Dat geeft ons hoop en is het begin van een proces van 
genezing.’

Het woord ‘hoop’ is in de Bijbel niet iets vaags. Het is de zekerheid dat God zich 
aan Zijn belofte houdt. Zijn Koninkrijk komt! Schrijf eens drie dingen op die je 
van God verwacht en die je blij maken. Deel dit ook met iemand in je omgeving.

De kerk in Zuid-Soedan leeft al jaren ‘van huis’. Toch wordt het Evangelie op 
een krachtige manier doorgegeven en voorgeleefd in de vluchtelingenkampen. 
Dank voor het getuigenis dat de kerk de hoop niet verliest!

Volhard in het gebed ∙ Romeinen 12:12

 Bidden is als ademhalen. Een christen kan niet zonder. In de praktijk is het 
echter hard werken. Een voorganger in India zei: ‘Ik vind het gemakkelijker om 
een gebedsbijeenkomst te organiseren dan om zelf te bidden…’

Als we de ‘verdrukking’ uit vers 12 verbinden met het gebed, dan komt het in 
een ander daglicht te staan, want ‘nood leert bidden’. Welke vormen helpen je 
om te blijven bidden, in goede en slechte tijden? Bespreek dat met iemand in je 
gemeente (pak de telefoon of stuur een berichtje).

 Vanavond organiseert de GZB een online gebedsbijeenkomst met de wereld-
kerk. Bid dat deze ontmoeting tot zegen en bemoediging mag zijn.

P.S. Natuurlijk kun je ook zelf aanhaken. Kijk op www.gzb.nl/gebedsweek

Gastvrij zijn ∙ Romeinen 12:13

 In Costa Rica zijn kerken gastvrije plekken voor mensen aan de onderkant 
van de samenleving. Drugsverslaafden en daklozen krijgen er een maaltijd en 
aandacht. Bella Flor zegt: ‘Wij werken in deze achterstandswijk om een beetje 
hoop en geloof brengen. Als kerk zijn we er voor de mensen om ons heen, niet 
voor onszelf. Net als Jezus moeten wij naar ‘Samaria’, naar plekken die we liever 
mijden, maar waar wel veel nood is.’

In dit vers is de gastvrijheid allereerst gericht op de ‘heiligen’. Als gemeente van 
Jezus zijn we een voorproefje van het Koninkrijk: in onze kring komt niemand 
iets tekort. Maar christelijke gastvrijheid (letterlijk staat er: liefde voor vreem-
delingen) doorbreekt grenzen. Voor wie kunnen wij deze week gastvrij zijn? Wie 
heeft onze aandacht nodig?

 Bid voor mensen als Bella Flor die met gevaar voor eigen leven haar werk 
doet in de achterstandswijk La Tabla. Dank en bid voor moed dat kerken we-
reldwijd (ook in Nederland) hun deuren openzetten voor mensen die zorg en 
aandacht nodig hebben.
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Wees eensgezind ∙ Romeinen 12:16

 Een Afrikaanse studiebijbel schrijft: ‘De kerk, als nieuwe gemeenschap, is als 
een vuurtoren: ze schijnt de liefde en genade van God de wereld in. Als mensen 
naar de kerk kijken, dan moeten ze dáár zien wat liefde in de praktijk betekent.’

Eensgezind-zijn in de gemeente lukt alleen als we dezelfde kant opkijken: naar 
Jezus als onze Redder, en niet naar onszelf. Wat kun jij doen in jouw gemeente 
om die eensgezindheid te bevorderen? Hoe zorgen we ervoor dat het licht van 
de vuurtoren in onze gemeente feller gaat schijnen?

 Vandaag vieren we wereldwijd Pinksteren. Bid dat kerken door de Geest 
sterker verbonden worden aan elkaar, over (eigen) grenzen en culturen heen! 
Dan valt het volle licht op Jezus! 

Zegen die u vervolgen ∙ Romeinen 12:14

 Ds. Bukasi uit Indonesië: ‘Bij ons is het getuigenis naar de samenleving erg 
moeilijk. We hebben hier te maken met een overweldigende moslimmeerderheid. 
Getuigen van Christus kan alleen in persoonlijke ontmoetingen. Tijdens de co-
ronacrisis hebben we wel voedsel kunnen uitdelen in de buurt van de kerk. Daar 
pro� teert de hele gemeenschap van.’

Wij worden niet vervolgd, maar er zijn wel momenten dat de tegenstellingen 
groter worden. Denk maar aan de ideeën die er breed leven over kerkgang 
tijdens de coronacrisis. Zegenen we anderen dan of vervloeken we hen? Wat is 
de uitwerking van het ‘zegenen’ van je tegenstander? Welke kansen zien wij in 
Nederland om dat in de praktijk te brengen?

 Vervolging of disrciminatie van christenen kan je kwaad maken, maar durf 
vandaag eens te bidden voor hen die christenen vervolgen of discrimineren. 
Denk aan landen als Indonesië of Pakistan, maar ook aan situaties dichterbij.

Huil met hen die huilen ∙ Romeinen 12:15

 Mirella uit Bosnië en Herzegovina: ‘Voordat ik anderen kon helpen, moest 
ik eerst mijn eigen trauma’s uit de oorlog verwerken. Ik heb gehuild en gerouwd 
over het verleden. Ik gaf het allemaal aan God. Daardoor kon ik opnieuw begin-
nen en nu wil ik graag een mentor voor anderen met problemen zijn.’

Binnen de wereldkerk is er een beweging die vooral het positieve van het chris-
telijke geloof wil benadrukken: het brengt welvaart en persoonlijk geluk. De 
Bijbel weet echter ook van lijden en verdriet. We horen vaak van onze buiten-
landse partners: ‘Het is zo’n bemoediging te weten dat er zusters en broeders in 
Nederland zijn die voor ons bidden.’ Op welke manier kun je naast iemand gaan 
staan die pijn en verdriet ervaart? 

Om welke situatie in de wereld of dichtbij huis zou je mee willen ‘huilen’, 
omdat het je diep raakt? Bid vandaag heel concreet voor die mensen en benoem 
hun verdriet.
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