Wij geloven dat de Alpha - Campagne niet iets is dat je ‘even’ conceptmatig kan neerzetten. Het kan
alleen effectief zijn als er gebed aan ten grondslag ligt. Daar willen we iedereen die met Alpha werkt
dan ook in aanmoedigen. Alles begint met gebed. Met name in het boek Handelingen kunnen we
lezen dat God gebeden niet onbeantwoord laat. Binnen Alpha verlangen we ernaar dat alle kerken in
Nederland en alle Alpha-teams samen bidden vanuit dezelfde verwachting als de kerk in
Handelingen; de verwachting dat God gebeden beantwoordt en iets in beweging zet. Zo kijken we
ook naar de Alpha - Campagne. We bidden en verwachten dat nog meer Nederlanders in 2016 en
2017 tot geloof in Jezus Christus gaan komen.

Organiseer een of meer gebedsbijeenkomsten in je gemeente. Bid voor:
- toegewijde teamleden om Alpha overal in Nederland aan te bieden
- samenwerking en eenheid tussen kerken
- deelnemers aan Alpha
- voor de landelijke campagne van Alpha, de Alpha - Campagne

NIEUW! Wil je een Alpha – Campagne Gebedsbijeenkomst organiseren? Kijk dan op
registratie.alphanederland.org voor meer informatie en een modelbijeenkomst.

Zorg dat de gebedsbijeenkomst inspirerend en bemoedigend wordt; wissel af met verschillende
vormen. Bijvoorbeeld:

In groepjes van drie à vier personen wordt hardop gebeden voor een specifiek onderwerp. De
deelnemers zijn niet verplicht om te bidden, maar het mag wel. Als iemand nog nooit eerder hardop
gebeden heeft, is dit een gemakkelijke manier om daarmee een begin te maken.

Splits de groep in tweeën. De mensen mogen staan. De leider van de bijeenkomst legt uit waarvoor
gebeden gaat worden. De ene helft zal zingen (o.l.v. een aanbiddingsleider), terwijl de andere helft
hardop bidt. Na een of twee coupletten wisselen de rollen. Deze vorm van bidden wordt afgesloten
met het zingen van een refrein of couplet door de hele groep.
Andere vormen die je kunt gebruiken zijn:
 Stil gebed
 Eén of enkele personen op het podium laten voorgaan in gebed
 Schriftproclamatie (bijv. een psalm of Fil.2:6-11 met z’n allen hardop lezen)
 Specifieke personen naar voren laten komen en gezamenlijk voor hen bidden (bijv. leiders)
 Gebedsbriefjes/ gebedsbox
 Enz.

We raden aan om de gebedssamenkomst(en) te organiseren met andere Alpha-kerken in de regio.
Dat gebeurt vaak! Het geeft een krachtig getuigenis van eenheid en biedt een kans om andere
christenen te ontmoeten die betrokken zijn bij evangelisatie. Vaak zijn er in verschillende dorpen en
steden al interkerkelijke gebedsbijeenkomsten, kijk of jullie daarbij aan kunnen haken. Kijk op
alphacursus.nl/vind-een-cursus welke gemeentes ook een Alpha aanbieden.

Opening met aanbidding
Welkom
Getuigenissen van Alpha-cursisten
Gebed
Gebed en psalm of lied over eenheid
Gebed voor de Alpha’s in je regio in kleine
groepen
Lied
Kort getuigenis
Gebed voor veranderingen in je regio
Lied
Stil gebed
Afsluiten met lied of het ‘Onze Vader’
Totaal

10 min.
4 min.
6 min.
40 min.
7 min.
8 min.
4 min.
4 min.
5 min.
5 min.
2 min.
5 min.
1 uur

- Promoot de gebedsbijeenkomst goed, bijvoorbeeld in het gemeenteblad, op de beamer, nodig
mensen persoonlijk uit en deel de speciaal daarvoor gemaakte gebedskaartjes uit
- Zorg dat iemand op de avond zelf de gebedsleiding heeft
- Maak een afwisselend, aansprekend programma. Een voorbeeld voor een Alpha – Campagne
Gebedsbijeenkomst vind je op registratie.alphanederland.org
- Reserveer op tijd een locatie en zorg voor een beamer, laptop en scherm (en regel iemand die de
apparatuur bedient)

- Effectief bidden - Michael Kimuli
- Veelkleurig bidden - Betty Heynis
- Hemels interactief - Sabine v/d Heyden
- De bijbel bidden - Wesley & Stacey Cambell
- Ik zeg Papa - Larry Crab

alphabookshop.nl
alphanederland.org/campagne/bid
alphacursus.nl

Onze gebedskaartjes kun je bestellen via
alphabookshop.nl

