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GEBEDSPASTORAAT 
Soms is bidden het enige wat u voor een vluchteling kunt doen. Gebed is een krachtig instrument en 

een belangrijke vorm van pastoraat. U brengt de ander onder de zorg van de Goede Herder. Dit 

document legt uit hoe u gebed kunt inzetten bij pastoraat aan vluchtelingen.  

 

Gebedspastoraat is bedoeld voor vluchtelingen die (willen gaan) geloven in Jezus Christus. Bepaalde problemen kunnen 

hun geloofsgroei belemmeren. Om deze blokkades weg te nemen kan een vluchteling baat hebben bij gebedspastoraat. 

Hierbij wordt Gods hulp gevraagd om blokkades aan het licht te brengen en te genezen. In dit document bespreken we 

twee soorten gebedspastoraat; enerzijds het bidden voor genezing van wonden en vergeving van onrecht dat ons is 

aangedaan. En anderzijds het bidden om bevrijding van hardnekkige zonden die de ander weerhouden om te leven in de 

vrijheid die God geeft. 

 

BLOKKADES VOOR GEESTELIJKE GROEI 

Een christen die wordt belemmerd in zijn geestelijke groei zit op slot. Hij leeft niet in vrijheid die God hem geeft en heeft 

moeite zichzelf te zien zoals God hem ziet. Het lukt hem niet zichzelf te accepteren of zichzelf en de ander te vergeven.  

Er zijn vele soorten blokkades, die verschillende oorzaken kunnen hebben:  

- Mentale blokkades bestaan uit negatieve gedachten die een persoon aanklagen of groter maken dan hij werkelijk 

is. Voorbeeld: ‘Ik ben toch niets waard.’, ‘Wat zullen mijn collega’s wel niet van me denken?’, ‘Gelukkig ben ik niet 

zo egoïstisch als hij.’, ‘Ik moet slagen in het leven.’  

- Sociale blokkades verhinderen dat een persoon gezonde relaties aanknoopt met anderen. Het is een terugkerend 

patroon, dat een persoon vastzet. Het kan zijn dat iemand vooral grappen maakt terwijl je de pijn erachter voelt. 

Of moeite met vertrouwen van de ander of dat men vooral zorg geeft aan anderen omdat men eigenlijk niet voor 

zichzelf durft te ontvangen. 

- Emotionele blokkades zijn gevoelens die iemand in de weg zitten of bedreigen. Denk aan angst, gekwetst zijn, 

bitterheid, gevoelens van leegte, schaamte of eenzaamheid. Ze blokkeren een persoon, omdat deze er alles aan 

doet om ze niet te voelen. Situaties of mensen worden vermeden om bepaalde emoties niet te hoeven voelen. 

Echter, dit soort ‘coping mechanismen’ lossen het probleem en de negatieve gevoelens niet op.  

- Geestelijke blokkades belemmeren een persoon om in relatie met God te leven. Voorbeeld: ‘Ik kan de soldaten 

niet vergeven dat ze mijn ouders hebben vermoord.’ ‘Ik kan niet opnieuw bij God aankloppen om vergeving te 

vragen.’ ‘Hoe kan God zeggen dat Hij van me houdt na alles wat me is overkomen?’ ‘Steeds wanneer ik bid voel ik 

me zo alleen.’  

 

OORZAKEN VOOR BLOKKADES 

Blokkades ontstaan door bepaalde ervaringen in het leven van mensen. Het kan gaan om wonden of trauma’s uit het 

verleden, ongezonde denkpatronen, zonden of verkeerde keuzes die men maakt of heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan 

het verkiezen van werk of status boven God.  

Hierbij moeten we niet vergeten dat er een vijand is. Satan wil vrijheid en geestelijke groei van mensen voorkomen en hen 

gebonden houden. We dienen ons bewust te zijn van zijn activiteit. Wanneer we ons inzetten om vrij komen of mensen 

hierin te helpen kunnen we strijd verwachten. We kunnen ons hierop voorbereiden door ons op Jezus te richten en gebruik 

te maken van de geestelijke wapenrusting.  

 

BELANGRIJKE BEGRIPPEN 

Een aantal belangrijke begrippen bij gebedspastoraat zijn de volgende:  

- De Heilige Geest: door gebed samen met de ander kan de Heilige Geest de oorsprong van problemen laten zien. 

Ook kan hij wijsheid geven hoe hiermee om te gaan en/of genezing geven. De persoon die gebedspastoraat 

uitoefent is dan een kanaal waardoor God met Zijn Heilige Geest kan werken.  

- Het kruis is de basis in het leven van een christen. Door Jezus werk aan het kruis is de overwinning over het kwaad 

behaald en zijn wij voor eens en voor altijd gereinigd. Hierdoor ontvangen we een nieuw leven met Hem. En 
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hierdoor zijn ontvangen we ook kracht om te vergeven, vergeving te ontvangen en onszelf en elkaar te 

accepteren. Het is het doel van gebedspastoraat om dit in de praktijk te brengen.  

- De naam van Jezus: een pastoraal werker moet de autoriteit kennen die hij bezit in Jezus. De naam van Jezus 

heeft grote macht omdat Hij de dood heeft overwonnen (Mat. 28:18). In zijn naam is er genezing voor onze 

verwondingen (Jes. 53:4). In zijn naam is er gezag over het rijk der duisternis (1 Joh. 4:4). En in zijn naam is er 

kracht om banden te verbreken die mensen jarenlang tot slaven heeft gemaakt (Luc. 4:18).  

- Liefde: Gods liefde voor ons en onze naasten vormt de basis van het gebedspastoraat. De liefde moet de 

bediening dragen en richting geven. ‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.’ (1 Joh. 4:8).  

- De Bijbel: blijf in woord en daad dicht bij wat u leest in Gods Woord. Anders bestaat het gevaar dat de ander een 

proces ingaat dat niet van God is.  

- Groei in je geloof is het doel van je leven en gebedspastoraat bevordert deze groei. Door gebedspastoraat worden 

blokkades verwijderd die geestelijke groei belemmeren.  

 

GEBED VOOR GENEZING EN VRIJHEID 

Hoe bidden we met vluchtelingen voor genezing en vrijheid, voor het opruimen van blokkades? Wij noemen twee gebeden: 

het gebed voor genezing en vergeving en anderzijds het gebed om bevrijding van zonden.  

 

Gebed voor genezing  

Leanne Payne beschrijft in haar boek ‘Luisterend bidden’ een modelgebed dat u kunt gebruiken. Dit hoeft niet letterlijk, 

maar het geeft wel handvatten. Dit gebed richt zich op de genezing van pijnlijke herinneringen die de vluchteling door een 

ander zijn aangedaan. Ook staan de bevrijding van eigen zonden en de gevolgen ervan centraal. Het gaat om zonden die de 

ander zijn aangedaan én die hij zelf heeft begaan. Denk aan schelden, zwartmakerij, gevoelens van bitterheid, haat, wrok 

en waardeloosheid. Belangrijk is dat de ander zijn zonden erkent en bij Christus brengt. Alleen dan is het mogelijk om te 

vergeven. 

 

 Begin met God  te vragen om de aanwezigheid van zijn Geest.  

 Vraag om een zuiver gehoor, zodat u goed begrijpt wat de ander wérkelijk zegt.  

 Vraag God of Hij tijdens het gebed belangrijke herinneringen naar boven wil halen. In deze pijnlijke 
herinneringen wordt duidelijk welke zonden zijn begaan.   

 Dank God voor het verlossende werk van Jezus Christus; Hij is de gekruisigde; Hij droeg al onze zonden aan 
het kruis. Hij is ook de Opgestane; Hij overwon door zijn opstanding uit de dood. 

 Erken en belijd de zonden die de vluchteling zijn aangedaan door anderen. Breng ze bij het kruis van Jezus; 

 Vergeef de dader in de kracht van God en geef hem over aan Gods genade; 

 Belijd de zonden die de vluchteling zelf heeft gedaan, breng ze bij de Gekruisigde en vraag vergeving. 

 Verkondig de ander dat zijn zonden zijn vergeven in Christus.  

 Vraag God om de wonden en herinneringen in het hart te genezen. Zodat de ander bevrijd verder kan leven. 
(Jesaja 42); 

 Vraag God om de lege ruimte die is ontstaan te vullen met zijn Geest en liefde. Laat een huis nooit 
onbewoond achter; 

 Dank Hem voor zijn genezende werk; 

 Geef Hem eer. 

 

Uitleg bij het gebed voor genezing van herinneringen  

Centraal staan in dit gebed allereerst Gods aanwezigheid en de dankbaarheid vanwege Jezus’ verlossingswerk. Hierop volgt 

het belijden van zonden die de vluchteling zijn aangedaan en door hem zelf begaan. Belangrijk is dat deze zonden worden 

erkend en bij Christus aan het kruis worden gebracht. In zijn verbeelding geeft de ander al zijn zonden aan Jezus, hangend 

aan het kruis. Dit is de enige plek waar deze gebracht kunnen en mogen worden. Jezus heeft ervoor geleden.  

Vervolgens is het belangrijk dat de dader die de vluchteling iets heeft aangedaan wordt vergeven. Dit is erg belangrijk want 

als dit niet gebeurt, krijgt de vluchteling zelf ook geen vergeving en innerlijke rust. De haat en de binding met de persoon 

die hem kwaad heeft aangedaan, moet verbroken worden. Zolang haat blijft bestaan, blijft de binding met de dader 

bestaan. Ook al zijn beiden mijlenver van elkaar verwijderd. Daarom leert Christus ons te bidden: “Vergeef ons onze 

schulden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren.” De vluchteling mag de dader in Gods kracht vergeven en overgeven 

aan zijn genade.   
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In een gesprek moet duidelijk worden dat de zonde van de ander tegen de vluchteling vaak leidt tot het begaan van zonde 
door hemzelf. Bijvoorbeeld iemand die zelf is misbruikt en zich vervolgens prostitueert. Of iemand voelt haat naar zijn 
vervolgers en beschadigt door zijn agressie weer anderen. Dit maakt de ander duidelijk we allemaal van genade moeten 
leven, zowel de daders als de vluchteling. Vandaar dat iedereen ook zijn eigen zonden moet belijden en er vergeving voor 
moet vragen. Bevestig de vergeving die God geeft. Deze bevestiging is belangrijk omdat velen de vergeving vaak moeilijk 
vinden om dit te aanvaarden. 

Houd het gebed eenvoudig en kort. Het gaat niet om een veelheid van woorden, zoals tovenaars die gebruiken bij hun 

bezweringen. Het is een eenvoudig aanroepen van God, die vol liefde is voor wie tot Hem komt in nood. Hij weet wat er in 

ons hart leeft en wat genezing nodig heeft. 

 

Gebed voor vrijheid in Christus 

Bovenstaande was een gebed vooral voor genezing van wonden en het vergeven van onrecht dat is aangedaan. Het kan 

ook zijn dat een vluchteling verstrikt is in satans macht door gebondenheid aan zonden. Het is belangrijk te erkennen dat 

concrete en onbeleden zonden van christenen grote invloed hebben op hun leven. Dan is het nodig om weer in Gods 

vrijheid te gaan leven. Om vrijheid te kunnen ervaren is bekering nodig, letterlijk een verandering van denken. Hiervoor is 

het nodig dat de vluchteling zich aan God onderwerpt en weerstand biedt tegen de duivel (Jakobus 5: 7). Om hierdoor te 

leren leven vanuit de vrijheid van Christus en niet steeds te vallen in zonde en te leven in duisternis. 

Het boekje van Neil T. Anderson: ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ geeft goede handvatten voor gebed om vrijheid. In 

zeven stappen wordt gebeden om vrij te komen. Je zou het daarmee een vorm van bevrijdingspastoraat kunnen noemen.  

De stappen behandelen 7 zaken die tussen de mens en God in staan en hem gevangen houden. Denk aan leugens, trots, 

rebellie tegen God en bitterheid in plaats van vergeving, afgoderij. Samen met de vluchteling kunt u deze zeven stappen 

langsgaan. Het belangrijkste is dat deze zonden in Gods licht worden gebracht. Bid om het licht van de Heilige Geest, stel 

vragen en luister. Bij iedere stap staan in het boekje zonden beschreven hoe deze bij God gebracht kunnen worden. Dit 

gebeurt door ze hardop uit te spreken.  

Bij iedere stap wordt de vluchteling ook gevraagd om een wilsbesluit, waarin hij zelf de volle verantwoordelijkheid neemt. 

Bijvoorbeeld: ‘Here, ik kies ervoor om …….. te vergeven.’ 

 

NB: Bij ernstige gebondenheid aan kwade machten is het noodzakelijk om bevrijdingspastoraat toe te passen met ervaren 

christenen. U leest hierover meer in het document ‘Geestelijke gebondenheid’. 

 

NAZORG 

Het is belangrijk dat er na deze gebeden, aandacht wordt gegeven aan nazorg. Dit doet u door een vluchteling te helpen in 

zijn strijd tegen zonden in zijn leven. God roept ons in de Bijbel op tot een vernieuwing van ons denken. Dit proces begint 

vanaf het moment waarop iemand tot geloof komt. Waar een persoon eerst zelf zijn beslissingen nam, kiest hij er nu als 

christen voor om zijn keuzes met God te maken. Dit gaat niet vanzelf.  

 In 2 Kor. 10 vertelt Paulus over de geestelijke strijd in het leven van christenen: 

 

 3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde 

trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen 

spitsvondigheden  (redeneringen) neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken 

iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. 

 

Iedere christen voert een strijd tegen bepaalde gedachten en leugens die hem van God vandaan houden. Hij hoeft deze 

strijd niet alleen te voeren. Het is de kracht van Christus die hem in deze strijd kan helpen. 

Een christen mag iedere onjuiste gedachte krijgsgevangene maken en aan Christus onderwerpen. De gedachten en leugens 

vervangt hij voor de waarheid van Christus. Dit heeft geweldige kracht. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde, bij 

Hem kan geen zonde blijven bestaan. 

Het is belangrijk dat de vluchteling die waarheid van Christus leert kennen. Hiervoor is het nodig dat hij investeert in zijn 

persoonlijk geloofsleven door gebed, bijbellezen en samenkomsten met andere christenen. U kunt hem daarnaast 

praktisch helpen om te gaan met verleidingen en zonden in zijn leven.  
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Een mooie route hiervoor is als volgt:  

 Leer de ander beseffen dat hij te maken heeft met een strijd in zijn denken. Er zijn bepaalde gedachten die hem 

afhouden van God.  

 Zorg dat de ander zich bewust is van verleidingen waardoor hij terug kan vallen. 

 Leer de ander om iedere beginnende, onjuiste gedachte te ‘pakken’ en bij Jezus te brengen.  

Let op: De gedachte zelf hoeft niet zondig te zijn, maar kan wel leiden tot zonde. 

 Laat de ander bij terugval zijn zonde belijden. Hiermee bekent hij als het ware: Ik heb het gedaan!.  

De zonde wordt in het licht gebracht door het hardop uit te spreken.  

 Herinner de ander dat hij rein staat voor God, door zijn identiteit in Christus. 

 

VOORBEDE 

God wil dat wij onze noden voortdurend onder zijn aandacht brengen en het van Hem verwachten. Door omstandigheden 

lukt een vluchteling dit niet altijd zelf, en heeft hij hier anderen bij nodig.  

Door het doen van voorbede nadert u God voor de vluchteling. U herinnert Hem aan zijn beloften voor vreemdelingen. 

Vraag God om wijsheid, liefde en inzicht, zodat u de problemen van de vluchteling kunt bezien vanuit Gods perspectief. 

Soms denken we zelf wel te weten wat een vluchteling nodig heeft. Het verkrijgen van een verblijfsvergunning 

bijvoorbeeld, en daar bidden we dan voor. Maar misschien heeft God wel een ander plan dat we alleen ontdekken wanneer 

we bidden om Gods uitwerking in het leven van de ander. U mag erop vertrouwen dat God verder gaat met uw voorbede. 

Hij zal Zijn zorg en liefde geven, hier kunt u herhaaldelijk voor bidden.  

 

TOT SLOT 

Met de genoemde handvatten voor gebed om genezing en bevrijding willen we u bemoedigen. We hopen dat dit u de 

moed geeft om door gebed in te grijpen in situaties waarin de duivel een belangrijke rol lijkt te spelen. Door Jezus hebben 

wij hiervoor macht en autoriteit gekregen.  

Naast gebed om de verwijdering van blokkades is het ook belangrijk dat de aandacht wordt besteed aan het persoonlijke 

geloofsleven van de vluchteling. Ook dit zorgt voor groei, verandering en bevrijding, waardoor Gods licht steeds meer gaat 

schijnen in zijn of haar leven.  
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Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar 

ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een 

interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust 
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