Groeien in gebed
Jaar thema 2020-2021 – Kerkelijk Centrum Ermelo
Boek: Hoe moet je bidden, Pete Creig
Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken en kan goed gecombineerd
worden met de zgn prayercourse, die je online kunt vinden op
www.prayercourse.nl.
De visie van de gebedscursus is te groeien in je relatie met Jezus. En
de manier om in je relatie met God te groeien is door middel van
gebed. Gebed is het hart van het geloof. Als we groeien in gebed dan leren we God beter kennen en
ervaren we zijn aanwezigheid meer. Misschien zeg je: ‘gebed dat is voor heilige mensen die daar goed in
zijn’, maar gebed is voor iedereen, iedereen kan groeien in gebed. De discipelen hadden eigenlijk maar
een vraag aan Jezus: “Heer, leer ons bidden”, Lucas 11:1,2.
Het boek noemt 8 bijeenkomsten die gekoppeld zijn aan de prayercourse, maar de Nederlandse versie
gaat nog uit van 6 bijeenkomsten met inleiding, een video en gespreksvragen etc.. Het is natuurlijk aan
jullie kring of jullie iedere preek willen behandelen of meer aan het Nederlandse cursus materiaal willen
volgen. Het Engelse cursus materiaal gaat al wel uit van 8 bijeenkomsten (www.prayercourse.org).
Schema
Datum

Thema

Boek ‘Hoe moet je
bidden?’

Bijeenkomst

1

20 september ‘20

Leer ons bidden

Hoofdstuk 1-3

Bijeenkomst 1

2

11 oktober ‘20

Aanbidding

Hoofdstuk 4

Bijeenkomst 2

#1 - Aanbidding

3

1 november ‘20

Vragen en voorbede

Hoofdstuk 5,6

Bijeenkomst 3 en 4

#2 – Vragen
#3 - Voorbede

4

6 december ‘20

Gebedsgenezing

9 december ’20 (wo)

Preek in de Praktijk: Gebedsgenezing

Kerkelijk Centrum

19.30-21.30

5

10 januari ‘21

Onbeantwoord gebed

Hoofdstuk 7

Bijeenkomst 5

#4 - Volharding

6

31 januari ‘21

Contemplatief gebed

Hoofdstuk 8

Bijeenkomst 6

7

28 februari ‘21

Luisteren

Hoofdstuk 9

Bijeenkomst 7

#5 - Luisteren

3 maart ’21 (wo)

Preek in de Praktijk: Contemplatief bidden

Kerkelijk Centrum

19.30-21.30

28 maart ‘21

Geestelijke strijd

Bijeenkomst 8

#6 – Geestelijke strijd

8

We wensen jullie gezegende bijeenkomsten.
Commissie Gemeente Opbouw
Bea Schuur
Wilma Zwanenburg
Sjaak van Tilburg

Hoofdstuk 11

Video (NL)
www.prayercourse.nl

