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1. Andreas, een onmisbaar achtergrondpersoon (2/3) - (Marcus 1: 29-32) 
 
Deze komende week is de Week van Gebed. Christenen bidden samen voor 
de wereld en de mensen om ons heen. Er is genoeg om voor te bidden! Een 
mooie zondag dus om stil te staan bij de betekenis van bidden. 
Gelukkig volgen we Andreas weer in Marcus 1. En net als in Johannes 1 is hij 
weer een onmisbare schakel in het verhaal. Jezus gaat met zijn net geroepen 
leerlingen Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes naar het huis van Petrus, 
waar zijn schoonmoeder met koorts op bed ligt. En dan staat er eenvoudig: Ze 
spraken met Jezus over haar. De beste omschrijving van wat wij in het gebed 
kunnen doen? Waar onze mogelijkheden om iets voor anderen te betekenen 
eindigen, begint het gebed. Ze brengen eenvoudig hun zorg over de zieke 
schoonmoeder van Petrus bij Jezus. Jezus doet het wonder. Hij gaat naar haar 
toe, pakt haar hand en helpt haar overeind. Dat de discipelen haar ter sprake 
brachten bij Jezus is een onmisbare schakel. Zo is dat ook met ons gebed.  
Maar misschien zegt u: dat gaat allemaal wel heel makkelijk. Ging alles maar 
zoals in dit verhaal. Er zijn genoeg verhalen te vertellen, waarin gebeden 
werd, maar waarbij de ziekte niet verdween. Waar Jezus niet kwam en de 
problemen oploste. Waarna sommigen stopten met bidden of achterbleven 
met onzekerheid, verdriet of zelfs boosheid. 
Als we wat langer bij Andreas blijven, lezen we in Marcus 1 dat Jezus vele 
mensen genas en boze geesten uitdreef. Maar Zijn opdracht was: Het goede 
nieuws brengen: ‘Het Koninkrijk van God is nabij: keer u om en geloof’. Jezus 
vraagt ons in de komst van het Koninkrijk te vertrouwen. Hij zelf brengt deze 
toekomst van God nabij. Hij zelf is die toekomst. Straks breekt dat Koninkrijk 
in alle volheid door, maar nu mogen we tekenen van die toekomst zien om 
vanuit die toekomst, zelfs in die toekomst te gaan leven. Durven we te blijven 
bidden met het risico teleurgesteld of verrast te worden? We mogen bidden: 
‘Uw wil geschiede’ en samen de zaken en mensen om ons heen ter sprake 
brengen bij God. Hij wil gebeden worden. Zijn Koninkrijk kome. 

Om nog eens over door te praten: 
Breng jij regelmatig anderen ter sprake in het gebed?  

 
Bijbelstudie –  
Lees in 1 Timotheüs 1: 1-7 en Jacobus 5: 7-16 over de kracht 
van de voorbede voor de ander. Wat leer je uit deze teksten 
over het gebed voor elkaar? 

 
Gebed –  
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd 
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden wordt de 
eenheid ervaren. Tegelijk wordt in het gebed 
verantwoordelijkheid genomen voor anderen door de 
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te 
geven. Bid deze week mee! (zie www.weekvangebed.nl en 
www.johanneskerk.net) 

 
Verhalen delen –  
Wat vind je van de volgende citaten: 
 

“In gebed gevouwen handen zijn het begin van een opstand 
tegen de wanorde van de wereld”  (Karl Barth) 
 

“De voorbidders schrijven de geschiedenis. Zij geloven de 
toekomst tot werkelijkheid … Met onze voorbede .. roffelen we 
de toekomst tot realiteit.” (Walter Wink) 
 

“Als we werkelijk van mensen houden, zullen we hun veel 
meer willen geven dan we hen zelf kunnen bieden. Dit zal ons 
aansporen voor hen te bidden. Voorbede is een manier om 
anderen lief te hebben.” (Richard Foster) 
 

“We moeten het gebed niet idealiseren. Het is een moeilijke 
kunst, een gewetensvolle vaardigheid, een oneffen pad, 
meestal heuvelopwaarts, en als het erop aankomt is 
waarachtig gebed alleen iets wat als een geschenk naar ons 
toekomt.” (Luigi Gioia) 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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