Mijn gebed vandaag
Heer, geef mij de wijsheid om
anderen te dienen en trouw te zijn
aan U. Maak mij meer zoals Rhode.
Delen
Rhode nam deel aan een zeer
speciale gebedsgroep. Gelovigen
waarvan de gebeden miraculeus
verhoord werden. Kun jij een
gebedskring vormen van vrouwen
met dezelfde behoeften, zoals
weduwen, tienermeisjes, moeders?
Jullie groep kan dan bijvoorbeeld
eens per week samenkomen en
bidden voor elkaars behoeften en
zegeningen.
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Vrouwen in de
Bijbel:
Rhode & ik

Het gelovige
dienstmeisje
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Rhode
Haar naam betekent ‘Roos’
Vrouwen in de Bijbel: Rhode & ik
Introductie
Rhode wordt slechts 1 keer genoemd in
de Bijbel, maar het is een erg belangrijk
moment. Het geeft een glimp van de
religieuze vervolgingen die de eerste
christenen meemaakten en het laat
zien hoe de kerk in het Nieuwe
Testament op gebed vertrouwde.
Rhode wordt genoemd in de Bijbel
omdat ze een gebedsbijeenkomst
bijwoonde. De bijeenkomst werd
gehouden in het huis van Maria, de
moeder van Johannes Marcus. Rhode
was bediende of een slaaf. Waarschijnlijk was ze de bediende van Maria, die
een welgestelde weduwe was.
Rhode’s verhaal geeft ons een
belangrijk inzicht over de kracht van
gebed. Dit verhaal laat ons zien dat
God veel groter is dan onze
verwachtingen. Dat voor de Heer geen
probleem te moeilijk is om op te
lossen.
Ontdek
* Haar bereidheid anderen te dienen
* Haar standvastigheid

Bijbelgedeelte: Handelingen 12: 1-19
Verdieping
1.Wat vind jij het wonderlijkst over dit
verhaal van Petrus?
(Handelingen 12: 6-11)
2. Petrus klopt aan bij Maria, wie
wordt er gestuurd om de deur
te openen? (Vers 13)
Opmerking: Vanwege de vervolgingen
van christenen in die tijd was men erg
voorzichtig bij het openen van de deur.
Als bescherming voor henzelf en iedereen in het huis werd eerst gevraagd
wie voor de deur stond.
3. Hoe reageert Rhode als ze hoort wie
er voor de deur staat? (Vers 14)
4. Wat zeggen de mensen tegen haar
als Rhode vertelt wie er voor de
deur staat? (Vers 15)
5. Hoe reageert Rhode op hun
ongeloof? (Vers 15)
6. Petrus blijft kloppen, uiteindelijk
openen ze de deur. Wat is de
reactie van de gelovigen? (Vers 16)

Opmerking: Er is geen informatie over
hoe Rhode als bediende terecht kwam
in Maria’s huis. We kunnen wel aannemen dat zij ook van Petrus hield,
aangezien ze met anderen in gebed
was voor hem. Misschien heeft ze hem
horen spreken en zo gehoord over
Gods liefde en is daardoor een volgeling van Christus geworden. Het is dan
gemakkelijk haar opwinding te begrijpen toen ze hem voor de deur zag
staan.

dat, ze een trouwe dienaar was. Ook
hield Rhode van Petrus en geloofde
hem.

Woorden voor vandaag
7. Werkt gebed? Hoe belangrijk moet
gebed zijn in ons leven? Welke verantwoordelijkheid hebben christenen om
voor elkaar te bidden?

Woorden van wijsheid
Er wordt maar weinig gezegd over
Rhode. Als we haar verhaal bestuderen
zien we echter wel dat ze een erg gelovige jonge vrouw was. De Bijbel belooft
veel aan diegenen die gelovig zijn.
In Mattheus 10:42 leert Jezus ons: ‘En
wie een van deze geringe mensen een
beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is,
ik verzeker jullie: die zal zeker beloond
worden.’ De beloning staat in Openbaring 2:10: ‘Wees trouw tot in de dood,
dan zal ik u als lauwerkrans het leven
geven.’

8. Wat kan ik leren van het verhaal van
Rhode en toepassen in mijn eigen
leven? Zal ik ervoor kiezen om gelovig
te zijn en een dienaar of ben ik liever
prominent aanwezig?
Opmerking: Omdat Rhode ‘s avonds
nog aan het werk was en meebad voor
Petrus, schrijven Bijbelse commentaren

Discussievragen
1. Wat is mijn reactie wanneer mijn
gebed verhoord wordt? En hoe voelt
het als God ‘nee’ lijkt te zeggen of ik
zelfs denk dat Hij mij niet hoort?
2. Wat zijn mijn doelen voor het
gebed?

