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De kracht van samen bidden 
 

Zoals ik al vaker heb gezegd, is 
bidden in geloof een krachtige 
kracht die God in staat kan stellen 
om voor ons te werken. God zal 
horen en reageren op het geloof van 
een van zijn volgelingen die een 
beroep op Hem doen, maar nog 
meer wanneer meerdere gelovigen 
hun geloof en gebeden combineren 
en verenigen. De Bijbel zegt dat zelfs 
maar twee, die het eens worden en 
hun gebeden van geloof 
combineren, een grotere 
effectiviteit kunnen verwachten. 
“Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op 
de aarde bindt, zal in de hemel 
gebonden zijn; en alles wat u op de 

aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan 
ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is”. 
(Mattheüs 18: 19-20). 

 

Keer op keer ben ik getuige geweest van de verbluffende resultaten van gelovigen die samen bidden in 

overeenstemming met verschillende behoeften... en heb altijd het belang van dit principe overgebracht naar de 

vele gelovigen die we hebben gediend. Naar mijn mening is de belofte van Jesjoea om zijn aanwezigheid te 

brengen naar waar twee of meer mensen in zijn naam bijeenkomen en hun gebeden van geloof in 

overeenstemming te beantwoorden, een van de meest verbazingwekkende beloften in de Bijbel. Dit is iets dat 

christenen moeten waarderen en uitvoeren telkens wanneer ze elkaar ontmoeten. 

 

Een voorbeeld hiervan is te zien in de Schrift, toen het gemeentelichaam samen bad voor Petrus, die gearresteerd 

en gevangen was gezet door koning Herodes. "... terwijl Peter in de gevangenis zat, bad de gemeente zeer ernstig 

voor hem" (Handelingen 12: 5). En terwijl zij baden, verscheen een engel aan Petrus die hem op wonderbaarlijke 

wijze de gevangenis uitleidde, maar toen hij kort daarna op de deur klopte waar de gemeente samenkwam, 

konden de meesten niet geloven dat hij het was! Hoewel een meisje Petrus herkende, spotten velen ermee en 

namen ze zelfs aan dat het een geest moest zijn, totdat ze eindelijk de deur openden en beseften dat hij het echt 

was! (Handelingen 12: 5-15). Ik heb vaak om dit verhaal moeten lachen ... als je je bedenkt hoe de gelovigen om 

een wonder van Petrus’ verlossing baden en dat ze het niet konden geloven toen hij daadwerkelijk aan de deur 

verscheen. Hopelijk zal het voor ons geen verrassing zijn als wij op dezelfde manier bidden voor dergelijke 

wonderen!  
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