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Programma 2

De Zeven Gemeenten
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Andere bronnen voor de
Studie van Openbaring

God: Inzichten na gebed
Studie met anderen
Dit Openbaring seminar
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Andere bronnen voor de
Studie van Openbaring

Jon Paulien
Ranko Stefanovic
Jacques Doukhan
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Andere bronnen voor de
Studie van Openbaring

Andere Openbaring-experts
www.Revelation101.com
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Andere bronnen voor de 
Studie van Openbaring

Facebook
Ga naar:

Revelation101
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Andere bronnen van inspiratie 
voor Steve Case
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Andere bronnen van inspiratie 
voor  Steve Case
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Andere bronnen van inspiratie 
voor  Steve Case
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Andere bronnen van inspiratie 
voor  Steve Case
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Programma 2

En als je het eerste 
programma hebt gemist?
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Programma 2

De Zeven Gemeenten

Openbaring 1:9-3:22
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Inleiding: Een scène in het 
hemels heiligdom
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Openbaring 1:9-20

Ik, Johannes, uw broeder, die door 
onze eenheid met Jezus net als u 

deel in de ellende, het koninkrijk en 
de standvastigheid—ik was op het 
eiland Patmos, omdat ik over God 
had gesproken en van Jezus had 

getuigd.
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Openbaring 1:9-20

Op de dag van de Heer raakte ik 
in vervoering. Ik hoorde achter 

mij een luide stem, die klonk als 
een bazuin en die tegen mij zei :  
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Openbaring 1:9-20

“Schrijf alles wat je ziet in een 
boek en stuur dat naar de zeven 

gemeenten, naar Efeze, 
Smyrna, Pergamum, Thyatira, 

Sardes, Filadelfia, en Laodicea.”
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Openbaring 1:9-20

Ik draaide mij om, om te zien 
welke stem er tegen mij sprak.

Toen zag ik zeven gouden 
kandelaars . . .
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Openbaring 1:9-20

. . . en daartussen iemand die 
eruitzag als een mens. Hij was 
gekleed in een lang gewaad en 
had een gouden band om zijn 

borst.
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Openbaring 1:9-20

Zijn haar was wit als witte wol en 
als sneeuw, en zijn ogen waren 

als een vlammend vuur.  
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Openbaring 1:9-20

Zijn voeten gloeiden als brons in 
een oven. Zijn stem klonk als 

het geluid van geweldige 
watermassa’s.
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Openbaring 1:9-20

In zijn rechterhand had Hij zeven 
sterren en uit zijn mond kwam een 
scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn 
gezicht schitterde als de felle zon. 
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Openbaring 1:9-20

Toen ik Hem zag viel ik als dood 
voor zijn voeten neer. Maar Hij 

legde zijn rechterhand op mij en 
zei: “Wees niet bang.”
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Openbaring 1:9-20

“Ik ben de eerste en de laatste. Ik 
ben degene die leeft; Ik was 
dood, maar nu leef Ik, tot in 

eeuwigheid. Ik heb de sleutels
van de dood en van het dodenrijk 

(de Hades)
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Openbaring 1:9-20

Schrijf daarom op wat je gezien 
hebt; wat er nu is en wat hierna 

zal gebeuren.
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Openbaring 1:9-20

Dit is de betekenis van de zeven 
sterren die je in mijn rechterhand 

zag en van de zeven gouden 
kandelaars:  
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Openbaring 1:9-20

De zeven sterren zijn de engelen 
van de zeven gemeenten, en de 
zeven kandelaars zijn de zeven 

gemeenten zelf.
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Inleidende heiligdomsscène

Wat is de betekenis van 
deze inleidende 

heiligdomsscène?
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Sleutel 2: Historische/Culturele
Context

Verdiep je in de context 
en in de tijd van Johannes
voordat je tekst toepast op 

onze situatie.
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Sleutel 2: Historische/Culturele 
Context

Dit is een heel belangrijke 
sleutel om te gebruiken bij 
onze studie van de zeven 

gemeenten 
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Kaart van de Zeven Gemeenten
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Deelnemersgids, blz. 34

Wie is dit?
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Bij elke gemeente stel ik de vraag:

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?

Aan het einde vraag ik je een 
keuze te maken!
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Deelnemersgids, blz. 35

Efeze
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Gemeente nr. 1:  Efeze

• Tempel van Artemis (bij de Romeinen: Diana)
• Asiel-boom voor misdadigers gaf nieuw leven
• Paulus herdoopte hier gelovigen, opdat zij de 

heilige Geest zouden ontvangen
• Conflict met tovenaars en zilversmeden
• Paul schreef zijn Brief aan de Efeziërs aan 

deze gemeente
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Openbaring 2:1-7
Schrijf aan de engel van de 

gemeente in Efeze:
Dit zegt Hij die de zeven sterren 

in zijn rechterhand houdt en 
zich tussen de zeven gouden 

kandelaars beweegt.
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Openbaring 2:1-7
Ik weet wat u doet, hoe u zich 
inzet en standhoudt, en dat u 
boosdoeners niet verdraagt.

Zo hebt u mensen die beweren 
dat zij apostelen zijn op de proef 

gesteld, en als leugenaars 
ontmaskerd.  
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Openbaring 2:1-7

U bent standvastig en hebt veel 
verdragen omwille van mijn 
naam, zonder te verslappen.
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Openbaring 2:1-7

Maar dit heb Ik tegen u: U hebt de 
liefde van weleer opgegeven. 
Bedenk van welke hoogte u 

gevallen bent. Kom tot inkeer en 
doe weer als vroeger.
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Openbaring 2:1-7

Anders kom Ik naar u toe en 
neem Ik, als u geen berouw 
toont, uw kandelaar van zijn 

plaats.
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Openbaring 2:1-7

Het pleit echter voor u dat u net als 
Ik de praktijken van de Nikolaïeten
verafschuwt. Wie oren heeft moet 

horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt.
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Openbaring 2:1-7

Wie overwint zal Ik laten eten 
van de levensboom die in Gods 

paradijs staat.
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Gemeente nr. 1:  Efeze
Wie zijn de Nikolaïeten?

Nicolaos:  Grieks voor 
“degene die het volk overwint”

Bileam:  Hebreeuws voor
“degene die het volk vernietigt”
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Gemeente nr. 1:  Efeze

+ Volharding
+ Absolute trouw
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Gemeente nr. 1:  Efeze

+ Volharding
+ Absolute trouw

- Gebrek aan liefde

49



Gemeente nr. 1:  Efeze

Wat nodig is:

B & B

Bedenk en Berouw
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Gemeente nr. 1:  Efeze

De Belofte aan de 
Overwinnaars

Het recht om van de boom van 
het leven te eten in Gods 

paradijs
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Gemeente nr. 1:  Efeze

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?
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Deelnemersgids, blz. 36

Smyrna
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Gemeente nr. 2:  Smyrna

• De eerste stad in Klein-Azië met een tempel 
voor de verering van de Romeinse keizer

• Christenen werden beschuldigd van atheïsme, 
omdat zij weigerden de keizer te vereren.

• De Joden in Smyrna moedigden vervolging 
aan van de Christenen.

• Joden beschuldigden Christenen van 
kannibalisme
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Openbaring 2:8-11

Schrijf aan de engel van de 
gemeente in Smyrna:

Dit zegt Hij die de eerste en de 
laatste is, die dood was en nu 

leeft! Ik weet van de ellende en 
de armoede waarin u verkeert, 

hoewel u rijk bent.
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Openbaring 2:8-11

Ik weet hoe u belasterd wordt 
door mensen die zich Joden 

noemen en het niet zijn, maar bij
Satan horen.
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Openbaring 2:8-11

Wees niet bang voor het lijden dat 
u nog te wachten staat. Sommigen 
van u zullen door de duivel in de 
gevangenis worden gegooid, en 
zo op de proef worden gesteld; 

tien dagen lang zult u het zwaar te 
verduren hebben.
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Openbaring 2:8-11

Wees trouw tot in de dood, dan 
zal Ik u als lauwerkrans het leven 

geven.
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Openbaring 2:8-11

Wie oren heeft, moet horen wat 
de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Wie overwint zal van de 

tweede dood geen schade 
ondervinden.
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Gemeente nr. 2:  Smyrna
Ik weet van uw “armoede”

Griekse woord ptocheia
armoede; bedelarij; 
berooid tot het stadium van 

dakloos zijn;
niet weten waar je volgende 

maaltijd vandaan komt.
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2 Korintiërs 8:9

Tenslotte kent u de liefde die 
onze Heer Jezus Christus heeft 
gegeven. Hij was rijk, maar is 
omwille van u arm geworden, 
opdat u door zijn armoede rijk 

zou worden.
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Gemeente nr. 2:  Smyrna

Houd vol, want er komt nog meer 
verdrukking aan!

Wees trouw tot de dood aan toe.
Er komt een vervolging van tien 

dagen.
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Gemeente nr. 2:  Smyrna

De Belofte aan de 
Overwinnaars

Een lauwerkrans
Niet getroffen door de tweede 

dood 
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Gemeente nr. 2:  Smyrna

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?
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Deelnemersgids, blz. 37

Pergamum
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Gemeente nr. 3:  Pergamum

Het intellectuele centrum van Klein-Azië
Een bibliotheek van 200.000 boekrollen
Polytheïsme met veel tempels voor allerlei goden

Asclepios—god van medici en gezondheid
Gebouwen van zwarte stenen; wit marmer

met hier en daar inscripties
Offers van wierook met jaarlijkse viering: “Caesar is 
Heer” 
Groot, twee-snijdend zwaard ging aan gouveneur
vooraf.
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Openbaring 2:12-17 

Schrijf aan de engel van de 
gemeente in Pergamum:

Dit zegt Hij die het scherpe, 
tweesnijdende zwaard heeft.

Ik weet waar u woont, namelijk 
waar Satans troon staat.
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Openbaring 2:12-17 

U bent mijn naam trouw gebleven 
en hebt uw geloof in Mij niet 
verloochend. Ook niet toen 

Antipas, mijn betrouwbare getuige, 
werd gedood in uw stad, waar ook 

Satan woont.
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Openbaring 2:12-17 

Maar enkele dingen heb Ik tegen u: 
sommigen houden vast aan de leer 
van Bileam, die Balak leerde hoe hij 

voor de Israëlieten een valstrik moest 
zetten, waardoor zij vlees dat voor de 
afgodendienst gebruikt is zouden eten 

en ontucht zouden plegen.  
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Openbaring 2:12-17 

Zo is het ook bij u: sommigen 
houden op dezelfde manier vast 
aan de leer van de Nicolaïeten.
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Openbaring 2:12-17 

Kom toch tot inkeer, anders kom 
Ik binnenkort naar u toe, en zal Ik 
hen met het zwaard uit mijn mond 

bestrijden.
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Openbaring 2:12-17 

Wie oren heeft, moet horen wat de 
Geest tegen de gemeenten zegt. 

Wie overwint zal Ik van het 
verborgen manna geven.
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Openbaring 2:12-17 

. . . en ook een wit steentje waarop 
een nieuwe naam staat, die 

niemand kent behalve degene die 
het ontvangt.
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Gemeente nr. 3:  Pergamum

De meesten zijn trouw aan Christus,
maar sommigen zijn aanhangers van 
Bileam en van de Nicolaïeten:

• voedsel geofferd aan afgoden
• ontucht
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Gemeente nr. 3:  Pergamum

Nodig:

Berouw
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Gemeente nr. 3:  Pergamum

De Belofte aan de 
Overwinnaars

Zij ontvangen verborgen manna
Krijgen een witte steen

Krijgen een nieuwe naam

77



Gemeente nr. 3:  Pergamum

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?
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Deelnemersgids, blz. 38

Thyatira
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Gemeente nr. 4:  Thyatira
Geen belangrijke stad
Christenen in deze stad geen prominente groep
Christenen niet vervolgd door Rome of door de 
Joden
Gilden organiseerden feesten

Christelijke normen met voeten getreden:
Dronkenschap
Voedsel geofferd aan afgoden
Ontucht
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Openbaring 2:18-29

Dit zegt de Zoon van God, die 
ogen heeft als vlammend vuur en 

voeten als brons.  

81



Openbaring 2:18-29

Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, 
trouw, hulpvaardig en standvastig 
u bent; u doet nu zelfs meer dan 

vroeger.
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Openbaring 2:18-29

Maar dit heb ik tegen u: u laat die 
Izebel, die zichzelf profetes noemt, 

haar gang gaan, terwijl zij mijn 
dienaren met haar uitspraken tot 

ontucht en tot het eten van 
offervlees verleidt.  
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Openbaring 2:18-29

En hoewel ik haar de tijd heb 
gegeven om tot inkeer te komen, 

weigert zij haar ontuchtig gedrag op 
te geven. Ik zal haar ziek maken en 
hen die overspel met haar plegen in 

ellende storten, tenzij ze zich van 
haar daden afkeren.
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Openbaring 2:18-29

. . .haar kinderen zal ik laten 
sterven aan een dodelijke ziekte. 
Laat elke gemeente beseffen dat 
Ik het ben die hart en ziel van de 
mens doorgrondt en dat Ik ieder 

van u zal belonen naar zijn daden.
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Openbaring 2:18-29

Tegen de rest van u in Thyatira, al 
degenen die haar leer niet 

aanhangen en die zich niet hebben 
verdiept in de zogenaamde 

verborgenheden van Satan, zeg Ik: 
“Ik leg u maar één last op: houd 

vast aan wat u hebt, totdat Ik kom.”
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Openbaring 2:18-29

Wie overwint en tot het einde blijft 
doen wat Ik wil, zal Ik macht geven 
over alle volken. Met een ijzeren 

herdersstaf zal hij hen hoeden, als 
aardewerk worden zij verbrijzeld. 

Ik geef hem macht, zoals de Vader 
die aan Mij heeft gegeven. 
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Openbaring 2:18-29

Ik zal hem ook de morgenster 
geven. Wie oren heeft, moet horen 
wat de Geest tegen de gemeenten 

zegt.
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Gemeente nr. 4:  Thyatira
Gemengde boodschap

+Toename van liefde, geloof,
dienstbetoon en volharding

- U tolereert Izebel, een valse 
profeet, in de gemeente
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Gemeente nr. 4:  Thyatira

Nodig:

Bekering
Houd vol totdat Ik kom
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Gemeente nr. 4:  Thyatira

De Belofte aan de 
Overwinnaars

Gezag over de volkeren
Heersen met ijzeren staf

Vijanden aan stukken verbrijzelen
De morgenster
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Gemeente nr. 4:  Thyatira

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?
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Deelnemersgids, blz. 39

Sardes
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Gemeente nr. 5:  Sardes

Een stad die teerde op haar verleden
Viel voor de vijand door gebrek aan bewaking
Tempel van Cybele—de godin die de doden 

weer tot leven kan brengen
Tempel verwoest en vervangen door een 

nieuwe tempel voor Artemis
In Sardes hield men deze nog steeds voor 

Cybele
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Openbaring 3:1-6

Schrijf aan de engel van de 
gemeente in Sardes:  Dit zegt Hij 
die de zeven geesten van God en 
de zeven sterren heeft: Ik weet wat 

u doet; men zegt dat u het leven 
heeft, maar u bent dood.
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Openbaring 3:1-6
Word wakker, versterk uw laatste 

krachten: u bent op sterven na dood. 
Want Ik merk dat uw daden tekort 
schieten in Gods ogen. Herinner u 

dat u de boodschap hebt ontvangen 
en begrepen. Houd eraan vast en 

kom tot inkeer.
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Openbaring 3:1-6

Maar als u niet wakker wordt, kom 
Ik onverwacht als een dief, op een 

tijdstip dat u niet kent.
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Openbaring 3:1-6

Maar enkelen in Sardes hebben 
hun kleren schoongehouden. Zij 

zullen bij Me zijn, in het wit gekleed, 
want ze verdienen het. Wie 

overwint mag zich ook in het wit 
kleden.
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Openbaring 3:1-6

Ik zal zijn naam niet uit het boek 
van het leven schrappen, maar juist 
voor hem pleiten ten overstaan van 

mijn Vader en zijn engelen. Wie 
oren heeft, moet horen wat de 

Geest tegen de gemeenten zegt.
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Gemeente nr. 5:  Sardes
Gemengde boodschap

- Jullie slapen, zijn stervende of 
zijn al dood; Word wakker!

+ Enkelen hebben geen vuile 
kleren
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Gemeente nr. 5:  Sardes

Nodig:

Herinner en Bekeer je
“Word wakker” en

“Versterk je”
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Gemeente nr. 5:  Sardes

De Belofte aan de Overwinnaars

Wandelen met Jezus
In het wit gekleed

Namen staan in het boek van het leven
Namen erkend voor God de Vader

Namen erkend voor de engelen
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Gemeente nr. 5:  Sardes

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?
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Deelnemersgids, blz. 40

Filadelfia
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Gemeente nr. 6: Filadelfia

Filadelfia betekent “broederlijke liefde”
Vruchtbare grond, maar veel aardbevingen

Velen verblijven in hutten buiten de stad
Natuurlijke doorgang van West naar Oost
Grote synagoge 
Titel van de keizer: “Zoon van de Allerhoogste”
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Openbaring 3:7-13
Schrijf aan de engel  van de 

gemeente in Filadelfia. Dit zegt Hij 
die heilig en betrouwbaar is, die de 
sleutel van David heeft—wanneer 
Hij opendoet kan niemand hem 

sluiten, wanneer Hij sluit kan 
niemand openen.
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Openbaring 3:7-13

Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor 
gezorgd dat de deur voor u 

openstaat, zonder dat iemand hem 
kan sluiten.
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Openbaring 3:7-13

Want ook al hebt u weinig invloed, 
u bent trouw gebleven aan wat Ik 
heb gezegd en u hebt mijn naam 
niet verloochend. Ik zal mensen 
laten komen die bij Satan horen, 

leugenaars, die zich Joden 
noemen en het niet zijn.
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Openbaring 3:7-13

. . . Zij zullen zich aan uw voeten 
neerwerpen en erkennen dat Ik u 

liefheb.
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Openbaring 3:7-13

Omdat u trouw bent gebleven aan 
mijn gebod om stand te houden, 
zal Ik u ook trouw zijn wanneer 

binnenkort overal op aarde de tijd 
van beproeving aanbreekt, als de 

mensen die er leven op de 
beproeving worden gesteld.
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Openbaring 3:7-13

Ik kom spoedig. Houd vast aan wat 
u hebt, dan zal niemand u de 

lauwerkrans kunnen afnemen. Wie 
overwint maak Ik tot een zuil in de 
tempel van mijn God. Daar zal hij 

voor altijd blijven staan.
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Openbaring 3:7-13

Ik zal op hen de naam schrijven 
van mijn God en van de stad van 
mijn God, het nieuwe Jeruzalem, 
dat van mijn God vandaan uit de 
hemel zal neerdalen, en ook mijn 

eigen nieuwe naam. 
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Openbaring 3:7-13

Wie oren heeft, 
moet horen wat de Geest 
tegen de gemeenten zegt.
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Openbaring 3:7-13

“De zoon van de Allerheiligste”
De naam die men in Filadelfia gaf 
aan de keizer.

“Hij die heilig en betrouwbaar is”
De naam die men in Filadelfia gaf 
aan Jezus.

114



Openbaring 3:7-13

De “sleutel van David”

De oudtestamentische wortel:
Jesaja 22:22
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Jesaja 22:22 

Ik zal hem de sleutel overhandigen 
van het huis van David, wanneer 

hij sluit, kan niemand openen.
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Openbaring 3:7-13

Wat een open deur was voor het 
verspreiden van de 

Griekse cultuur
is nu een open deur voor de 

verkondiging van Jezus Christus
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Openbaring 3:7-13
De Belofte aan de Overwinnaars

Christus bewaart hen in de beproeving
Zij worden zuilen in Gods tempel
Zij zullen Gods tempel nooit verlaten
Zij krijgen een nieuwe naam:

de naam van God
de naam van de stad van God
Gods nieuwe naam
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Gemeente nr. 6:  Filadelfia

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?
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Deelnemersgids, blz. 41

Laodicea
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Gemeente nr. 7:  Laodicea

Rijk financieel centrum
Medische school, gespecialiseerd in 

oogbehandelingen
Textiel van hoge kwaliteit—zwart
Geen eigen water, afhankelijk van twee 
bronnen:

hete bronnen, 10 km naar het Noorden
koud water, 7 km naar het Oosten
was lauw wanneer het de stad bereikte
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Openbaring 3:14-22 

Schrijf aan de engel van de 
gemeente in Laodicea. Dit zegt 

Amen, de trouwe en betrouwbare 
getuige, het begin van Gods 

schepping.
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Openbaring 3:14-22 

Ik weet wat u doet, hoe u niet koud 
bent en niet warm. Was u maar 

koud of warm! Maar nu u lauw bent 
in plaats van warm of koud, zal Ik u 

uitspuwen.
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Openbaring 3:14-22 

U zegt dat u rijk bent, dat u alles 
hebt wat u wilt en niets meer nodig 
hebt. U beseft niet hoe ongelukkig 

u bent, hoe armzaling, berooid, 
blind en naakt.
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Openbaring 3:14-22 

Daarom raad Ik u aan: koop van 
Mij goud dat in het vuur gelouterd 

is, en u zult rijk zijn; witte kleren om 
u te kleden en uw naaktheid te 

bedekken, zodat u zich niet meer 
hoeft te schamen, ogenzalf voor 
uw ogen, zodat u weer kunt zien.
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Openbaring 3:14-22 

Iedereen die Ik liefheb wijs Ik 
terecht en bestraf Ik. Zet u dus 
volledig in en kom tot inkeer.
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Openbaring 3:14-22 

Ik sta voor de deur en klop aan. Als 
iemand mijn stem hoort en de deur 
opent, zal Ik binnenkomen, en we 
zullen samen eten, Ik met hem en 

hij met Mij.
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Openbaring 3:14-22 

Wie overwint zal samen met Mij op 
mijn troon zitten, net zoals Ik zelf 
overwonnen heb en samen met 
mijn Vader op zijn troon zit. Wie 
oren heeft, moet horen wat de 

Geest tegen de gemeenten zegt.
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Gemeente nr. 7:  Laodicea

Jezus is voor de gemeente 
Laodicea:
* de trouwe en betrouwbare 
getuige
*  Het begin (de heerser) van 
Gods schepping (Grieks arche)
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Gemeente nr. 7:  Laodicea

Niet alles is negatief.  Nee, er is 
geen:

rebellie, 
afgodendienst, 
ontucht, 
voedsel gewijd aan afgoden.
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Gemeente nr. 7:  Laodicea

Maar ook niet alles is positief:

Ze zijn blind, arm en naakt 
(zonder het te beseffen)

Ze hebben behoefte aan goud, 
witte kleren en ogenzalf.
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Hooglied 5:2

Hoor!
Mijn lief klopt aan!

Doe open, zusje, vriendin,
mijn duif, mijn allermooiste.

134



Gemeente nr. 7:  Laodicea

De Belofte aan de 
Overwinnaars
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Gemeente nr. 7:  Laodicea

De Belofte aan de 
Overwinnaars

Met Jezus zitten op zijn troon
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Gemeente nr. 7:  Laodicea

Lijkt deze gemeente op jouw 
gemeente?

Lijkt deze gemeente op jouzelf?
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Deelnemersgids, blz. 42

De Beloften aan de 7 
Gemeenten
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Deelnemersgids, blz. 43

Samenvatting 1
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Samenvatting 1

Immanuel

(God is met ons)
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Wat is jouw gemeente? Welke 
gemeente lijkt het meeste 

op jou?
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Wat is jouw gemeente? Welke 
gemeente lijkt het meeste 

op jou?
Bij welk van de zeven 

gemeenten hoor jij het meeste 
thuis?

Waarom?
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Efeze—productief, eerste liefxde kwijt
Smyrna—vervolging, je doet wat je kan
Pergamum—geestelijke uitdagingen
Thyatira—mix van goed en slecht
Sardis—sleeping or dead, wake up
Filadelfia—broederlijke liefde; volhouden
Laodicea—lauw, intern bankroet

Welke van de gemeenten lijkt het 
meeste op je?
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Wat is jouw gemeente?

Je hebt nu even tijd voor discussie
1. Waarom kies je deze gemeente?
2. Vanwege het positieve of het negatieve? 
3. Voor welke verandering zou je willen 
bidden?

Bid samen met iemand die naast je zit. Er 
volgt een gezamenlijkj gebed aan het einde.
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