
 

 
 

50 JAAR UNITEITSGEBEDSWACHT: 1957 – 2007 
 
In het jaar 2007, waarin wij het 550-jarige bestaan van de Broeder-Uniteit en de 275e verjaar-
dag van de Hernhutter Zending vieren, is er nog een verdere aanleiding om te herdenken: 
Sinds 50 jaar bestaat de Uniteitsgebedswacht als wereldwijde gebedsketen binnen de Broeder-
Uniteit.  
In verband met de 10-daagse gebedsperiode in de Europees-Continentale Provincie van de 22 
t/m 31 maart 2007 willen wij u daarom graag tijdig materiaal over dit onderwerp aanbieden. 
Wij doen dat met een dubbel doel: 

1. Het bezig zijn met de Uniteitsgebedswacht kan ons helpen, het gebed als centrum van ons 
– gemeentelijke alsook persoonlijke – geloof te herontdekken. 

2. Tegelijkertijd is de Uniteitsgebedswacht een belangrijke verenigende band binnen de 
wereldwijde Broeder-Uniteit, die vanaf de invoering in 1957 tot op vandaag in stand is 
gehouden. 

 

A. DE OORSPRONGEN IN DE 18e EEUW 
[uittreksel uit: Hanns-Joachim Wollstadt, Geordnetes Dienen. Göttingen 1966, pp. 229-230:] 

De instelling van het urengebed gaat terug op augustus  1727, toen het leek dat er allerlei tegen-
stand tegen Zinzendorf en zijn dienst in Herrnhut actief werd1. 

Zinzendorf wekte er daarom toe op, dat zich een flink aantal broeders en zuster zich zouden ver-
binden om elk een uur van de dag of van de nacht de dienst van de gebedswacht op zich te ne-
men.. Zo zou er van middernacht tot middernacht onophoudelijk een muur van gebed om de ge-
meente staan, om voor haar de voortgang onder Gods zegen te behouden. 

In het Hernhutter Diarium wordt hierover op 22 augustus 1727 gemeld: „Dezer dagen spraken wij 
erover, hoe nodig het is, dat de gemeente, die  in de tijd in de kinderschoenen stond en in de sa-
tan als vanouds een tegenstander had, zich tegen zo’n vijand  dag noch nacht zou mogen toe-
staan te sluimeren, om zich te weer te stellen en dat er over haar voordurend een heilige wacht 
gehouden zou worden. Wij besloten daarom voor dit doel een vrijwillig offer van voorbede aan te 
steken in onze plaats, dat dag en nacht zou kunnen branden, wij lieten echter de werking van de 
HEER in de harten der broeders volledig zijn gang gaan en volstonden ermee deze zaak voor te 
stellen.“ Deze gedachte  kwam zeer snel tot uitwerking, zodat de volgende dag zich al 14 broe-
ders hiervoor aanmeldden. 

Op 25 augustus kon men noteren: „De aangelegenheid van de gebedswacht was intussen zo ver 
gekomen dat er een goede indeling kon worden gevonden; namelijk dat de broeders en zusters, 

                                                
1 Spangenberg, Zinzendorf. p. 440: „Hoe gezegend het bij dit alles in Herrnhut ook toeging, naar het scheen trokken zich dikke wolken  over 
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ieder in zijn vertrek, een uur na de ander de hele nood en gebedspunten van allen uitvoerig en 
vanuit het hart aan de Heer konden voorleggen.“ 

En op 27 augustus  „nam het aantal van de elk uur biddende manspersonen toe tot 42 personen... 
En opnieuw gaven zich 28 vrouwspersonen op voor het 24-uur gebed.“ 

Op dit moment was dus het aantal van de vrijwilligers gestegen tot 70, en het kwam al gauw tot 77 
broeders en zusters, die een uur in het gebed wilden doorbrengen. Toch bestond de eigenlijke 
kring van de bidders uit 24 broeders en 24 zusters, hen namelijk die in de lijst van  „Eerste Ge-
meente-installatie“ genoemd werden. Wij komen er weer de bekende namen tegen van de ook 
anderszins in de gemeente bijzonder actieve broeders en zusters. Het kan immers ook niet an-
ders, dat juist zij zich vanzelfsprekend als eersten voor deze gebedsdienst ter beschikking hebben 
gesteld. Zo hebben wij dus in deze lijst inzage in de kern van de medewerkers van  Zinzendorf in 
het jaar 1727/28. 

De gebedswacht begon dus in het oude Herrnhut slechts weinige dagen na de door God ge-
schonken geestelijke vereniging op 13 augustus 1727. Lange tijd hadden de Hernhutters on-
derling  vooral gestreden en daarbij hun verschillende geestelijke en theologische inzichten 
als belangrijkste gezien. Nu hadden zij echter op een ingrijpende manier ervaren, dat de ge-
meenschap voor God belangrijker was dan het ik van het individuele gemeentelid. En zij leer-
den zich gemeenschappelijk als gemeente op God in te stellen.  
Wat was nu de inhoud van de gebeten?  
      [uittreksel uit: Hanns-Joachim Wollstadt, Geordnetes Dienen. Göttingen 1966, pp. 230-232:] 

Vanuit het oogpunt van iemand die terugblikt zegt Spangenberg ons nu  iets over de taak van de 
beoefenaar van het 24-uurgebed: “Ieder van de deelnemers aan de gebedswacht had één van de 
24 uren van de nacht en de dag, zoals het zijn omstandigheden schikte, voor het gebed tot God, 
voor een kinderlijke omgang met Hem en voor  de voorbede voor de gehele kerk van Jezus, voor 
de gemeente, en – in latere tijd – voor alle Broedergemeenten, voor de koren, voor afzonderlijke 
zielen, voor de pelgrims en boden des Heren [de zendelingen], voor het land, waarin men woont, 
voor de overheid, voor de leraren, voor de gehele Christenheid  en voor het gehele  menselijke 
geslacht; zodat, door middel van deze instelling er dag en nacht niet voor de Heer gezwegen 
wordt, overeenkomstig Jesaja 62:6-7.“ De Bijbelse fundering is interessant, (omdat) de  aangege-
ven Schriftplaats zegt: „Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag 
en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En 
laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.“…  

Hoezeer men hierbij de voorbede nadrukkelijk voorop stelde, blijkt uit een aansporing op de bid-
dag van 16 aug. 1734: „Ten 4e wordt er vanwege de gebedswacht aan herinnerd, dat het  gebed 
meer  voor anderen dan voor de eigen persoon zou moeten geschieden. Wanneer men het  voor 
zichzelf zou doen, dan zou dat onbehoorlijk zijn en tegenstrijdig aan de oorspronkelijke bedoeling. 
Men heeft immers zoveel uren op een dag, waarop men steeds aan zichzelf kan denken en een 
kind van God dient in voortdurend gebed te zijn. Een ieder heeft de belofte van de Heer dat Hij 
voor ons zorgt.“ 

De gebedswacht (Stundengebet) hield in de regel iedereen  voor zich afzonderlijk: „ieder in zijn 
vertrek, dagelijks op het hem bekende uur“, het  kwam echter ook voor, dat men op het bepaalde 
uur bijeenkwam voor een soort gebedsgemeenschap voor twee personen2 ... 

De verdeling van de uren geschiedde naar het verslag van Christian David in het begin door het 
lot: „hoe nu ieder zijn uur kreeg aangewezen, zo behield hij dit.“ Later (1733) hebben vooral de 
„vrijgezelle jongeren en pas getrouwden“  de nachtelijke uren voor hun rekening genomen. Wie 
niet een heel uur lang kon bidden, moest „ondertussen met geestelijke en lieflijke liederen God lo-
ven en prijzen, bidden en smeken, roemen en eren“... 

In bijzondere samenkomsten werden aan de deelnemers aan de gebedswacht de belangrijkste 
gebedspunten  meegedeeld. Ook daarover vernemen wij iets van Christian David: „Anders komen 
zij alle weken bij elkaar, om een samenkomst te houden, waarin allen de berichten, uit  alle rijken 
en landen, zoveel men maar te weten kan komen, bekend gemaakt worden, ook alle bijzondere 
noden en gebedspunten van dit of dat volk, gemeente, van deze of gene persoon,  opdat zowel 

                                                
2 Verfassung 1733, Beschr. Druck, p. 125: „en op een plaats, waar zij in elk geval een in bekommerde toestand 
verkerende persoon van het gelijke geslacht kon vinden…“ 
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hun genade, in lijden, alsook hun gaven en trouw aan de deelnemers van de gebedswacht be-
kend zal worden. 

 

B. DE VERDERE GESCHIEDENIS 
[uittreksel uit een voordracht van Paul Peucker: De gebedswacht in de geschiedenis van de Broe-
dergemeente, gehouden op 30-01-1999 in Amsterdam Zuid-Oost:] 

Met het ontstaan van andere gemeenten in Europa en Amerika werd ook hier een gebedswacht 
ingesteld. Uit de vele wijzigingen in de personengroep die de gebedswacht verrichtte en in de ver-
anderingen  in de indeling kunnen we opmaken dat het niet altijd eenvoudig was de 24-uurs ge-
bedswacht vol te houden. De gemeenten hadden een zekere vrijheid in de invulling van de ge-
bedswacht. Zo is voorgekomen dat men bij gebrek aan personen de dienst niet per uur indeelde, 
maar per etmaal. De bidders namen dan een geheel etmaal voor hun rekening. Aangezien de 
hernhutters het gehele leven als liturgisch bezig zijn beschouwden, kon men ook tijdens het dage-
lijkse werk of tijdens de slaap in gesprek met God blijven en aan de gebedswacht deelnemen. 
Soms ook liet men de uren in de nacht vrij. 

De gebedswacht heeft bijna een eeuw stand gehouden. Aan het eind van de achttiende eeuw ble-
ken echter de problemen in verschillende gemeenten steeds groter te worden. Het was moeilijk 
geworden geschikte personen voor de 24-uurs gebedswacht te vinden. De synode van 1801 be-
sloot daarom doormiddel van het lot de personen aan te wijzen. Dat de methode niet zeer bevre-
digend kon zijn, bleek op de eerstvolgende synode, die 17 jaar later, in 1818 plaats vond. De per-
sonen, die nu door middel van het lot in de gemeenten werden aangewezen, hadden soms weinig 
belangstelling voor de gebedswacht. Hoewel de synode moest concluderen  dat de gebedswacht 
geen onafgebroken gebed meer was, durfde zij het nog niet aan de gebedswacht af te schaffen. 
Dat de synode de gebedswacht geen nieuw leven kon inblazen, stond echter wel vast.  

In 1825 beraadslaagde men wederom uitvoerig over de gebedswacht. De synode besloot nu de 
gebedswacht af te schaffen, aangezien het geen betekenis meer had. Wel wilde men hiervoor iets 
in de plaats stellen, want de bijzondere voorbede achtte men zeer belangrijk. Nu richtte de synode 
de „Engere Betergesellschaft“, een nauwer verbond van bidders, een gebedsgroep, op. In iedere 
gemeente moest het bestuur (de oudstenconferentie) voor een periode van zo’n acht weken de 
personen aanwijzen (niet langer meer d.m.v. het lot), die de bijzondere voorbede voor de gemeen-
te diende te verrichten. Niet langer maakte men een 24-uurs rooster, maar een ieder kon zijn ge-
bed thuis verrichten, op de tijdstippen die hem of haar pasten. Om de twee weken kwam de ge-
bedsgroep bijeen in een gebedsdienst met liturgie en gezang (nooit met een overdenking, zo werd 
uitdrukkelijk bepaald). Indien nodig konden zij daarbij over vertrouwelijke zaken worden geïnfor-
meerd. 

 

C. EEN NIEUW BEGIN IN DE 20e EEUW 
In de 20e eeuw wordt de gebedswacht op meerdere plaatsen herontdekt. Eerst werden in 1950 
in de gemeenten Herrnhut en Königsfeld, daartoe gestimuleerd door het vroegere Stundenge-
bet, gebedsgroepen in het leven geroepen. Aanleiding daartoe was het verlangen naar geeste-
lijke concentratie en bezinning op God na de verschrikking van de oorlog en de naoorlogse 
tijd.  

De jongere zusters van Herrnhut stelden in 1956 voor om in het jubileumjaar 1957, de we-
reldwijde Broeder-Uniteit bestond toen 500-jaar, een gebedswacht in te voeren. Zij werden 
daartoe gestimuleerd door een bericht in het tijdschrift „Die Kirche“. Daarin werd verslag 
gedaan, dat op 1 januari 1956 in een gemeente in de buurt van Bombay een onafgebroken 
gebed begonnen was, dat verdeeld over het hele jaar door verschillende christelijke gemeen-
ten in India zou gaan. De zendingsgebedskring benoemde ook hoe een Stundengebet concreet 
vorm kreeg met lofprijzing en dank, boete en voorbede als elementen.  
Dit voorstel werd door de Uniteitssynode van Betlehem (V.S.) opgenomen. De oproep daartoe 
werd door alle 26 bisschoppen uit de acht toenmalige zelfstandige provincies van de Broeder-
Uniteit uit de hele wereld ondertekend. Zij schreven daarin:  
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„Van de opgang der zon tot waar zij ondergaat, van het hoge noorden tot  in het verre Zuiden zal 
in dit bijzondere jaar 1957 een onafgebroken gebedswacht gehouden worden. Van Leh tot Alaska, 
van Labrador tot Zuid-Afrika willen wij knielend en met boete, met aanbidding en dank, bede en 
voorbede tot onze Heer naderen.“  

En zij besloten hun oproep met de woorden: „Heer, leer ons bidden!“ 
Naast de geografische verdeling van de 365 dagen van het jaar over de provincies van de 
Broeder-Uniteit was er ook een inhoudelijke verdeling. Elk uur van een dag had een van 24 
regio’s in de wereld als gebedsonderwerp.  

Op grond van de daarbij opgedane  goede ervaringen voerde de Uniteitssynode van 1957 in 
Bethlehem (V.S.) de Uniteitsgebedswacht als vaste instelling in. Na enige voorbereidende 
vergaderingen waren voor de eerste keer weer vertegenwoordigers van de Broeder-Uniteit uit 
alle windstreken van de aarde bij elkaar gekomen. Men bemerkte dat de verdeeldheid en de 
vijandschap als gevolg van de oorlog tussen enerzijds Amerikanen, Tsjechen, Nederlanders, 
Denen en anderzijds Duitsers overwonnen kon worden. Waar voorheen scheiding heerste, 
werd  nu gezocht naar wat verbindt. Een dergelijke innerlijke verbinding werd in de voortdu-
rende gebedsketen gezien. Zo werd deze gebedswacht ook in de daarop volgende jaren  
voortgezet, inmiddels  sinds 50 jaar.  
 

D. EEN WERELDWIJDE GEBEDSKETEN 
Ieder jaar in maart zijn de gemeenten van de Europees-Continentale Broedergemeente aan de 
beurt voor hun aandeel in de wereldwijde keten van de Uniteitsgebedswacht. In de tijd van  22 
tot en met 31 maart bidden de gemeenten in Duitsland en Nederlanden, in Zweden en Dene-
marken, Estland en Letland, Zwitserland en Tsjechië voor het werk van Gods Koninkrijk en 
van de wereldwijde Broeder-Uniteit. Zij staan daarmee in een gebedsketen, die op 1 januari in 
de Noord-Amerikaanse Zuidprovincie begint en doorloopt via Costa Rica, Guyana, de Tsje-
chische Republiek, naar Suriname, Tanzania, Congo, Alaska, enige Eilanden in het oostelijke 
deel van het Caribische Gebied, Labrador, Jamaica, Cuba, Honduras, Zuid-Afrika, Groot-
Brittannië, India, Malawi, Nicaragua en Zambia, tot zij op 31 december in de Noord-
Amerikaanse Noordprovincie voltooid wordt. 
31.12.-18.01. USA (Zuidprovincie) 
18.01.-23.01. Costa Rica 
23.01.-31.01. Guyana 
31.01.-07.02. Tsjechië 
07.02.-25.02. Suriname 
25.02.-14.03. Tanzania (West) en Kongo 
14.03.-22.03. Alaska 
22.03.-31.03.   Europees-Continentale Provincie 

met Uniteitswerk in Tsjechië en 
op Star Mountain  

31.03.-14.04.   West-Indië-Oost 

14.04.-19.04.   Labrador 
19.04.-07.05.    Jamaica met Cuba en Grand Cayman 
07.05.-25.05.    Honduras 
25.05.-25.06.    Zuid-Afrika 
25.06.-09.07.  Groot-Brittannië met Uniteitswerk in 

India 
09.07.-23.07.    Tanzania (Rukwa) 
23.07.-06.09.    Tanzania (Zuid) en Malawi 
06.09.-05.10.    Nicaragua 
05.10.-30.11.    Tanzania (Zuid-West) en Zambia 
30.11.-31.12.   USA (Noordprovincie) 

 
Europees-Continentale Provincie 
22.03. Tsjechisch Uniteitswerk, Letland, Star-

Mountain 
23.03. Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Zuid-

Oost, Groningen 
24.03. Den Haag, Noord-Holland, Utrecht 
25.03. Rotterdam, Zeist, Arnhem 
26.03. Berlijn-Neukölln, Berlin-Mitte, Gnadau 
27.03. Bad Boll, Hamburg, Herrnhut, Hamburg 

28.03. Dresden, Kleinwelka, Neudietendorf, 
Zwickau 

29.02. Christiansfeld, Stockholm, Estland, 
Schweiz 

30.03. Königsfeld, Neugnadenfeld, Niesky 
31.03. Ebersdorf, Neuwied, NRW, Rhein-Main 

 



 5 

In al deze verschillende landen en culturen is het een belangrijke dag, waarop afzonderlijke 
gemeenteleden en gemeentegroepen zich verplichten, om telkens op een bepaalde tijd overdag 
af ‚s avonds in gebed tot God op de bres te staan  voor de kerk van Jezus Christus in het alge-
meen en voor de Broedergemeente in het bijzonder.  
Achter deze nadruk op het gebed staat het inzicht, dat wij als enkelingen en  als kerk ons be-
staan aan God te danken hebben. God is het, die maakt dat ons leven zich kan ontplooien en 
innerlijk vervulling krijgt; Hij geeft ons de kracht, ons leven ook in moeilijke situaties en zelfs 
bij verlies en heengaan van geliefden aan te kunnen. En Hij helpt ons vrucht  te dragen; want 
zonder Hem kunnen wij niets doen (Joh. 15,5).  

Zo kan ons het gemeenschappelijke gebed ook helpen, ons doen en laten met andere ogen te 
zien: met Gods ogen, die een heel andere kijk op ons heeft dan wij in ons menselijk tobben. 

 
E. IDEEËN (VOOR GEBED) VOOR ONZE GEMEENTEN 

Voor de inhoud van de  gebeden biedt het PB in onze provincie sinds jaren een Verzameling 
met gebedsonderwerpen uit de wereldwijde Broeder-Uniteit aan. Dit moet niet wettisch, maar 
als een hulpmiddel opgevat worden. Het is zeker zinvol, wanneer deelnemers en deelneem-
sters aan de gebedswacht zich voor het begin van de gebedstijd zich afvraagt:  

! Welke gebedspunten ken ik zelf uit onze kerk? 
Gebedspunten uit de naaste omgeving van de eigen gemeente zijn immers net zo belangrijk 
als die uit de wereldwijde Broeder-Uniteit. Maar ook het jeugdwerk, de diaconale instellingen 
en de bedrijven hebben ons regelmatige gebed nodig, net als de medewerkende broeders en 
zusters in vaste of vrijwillige dienst in onze kerk.  
De al aangehaalde formulering van Spangenberg toont, dat het gebed vanaf het begin concreet 
en specifiek was:  

voorbede  
! voor de gehele kerk van Jezus Christus 
! voor de gemeente 
! voor alle Broedergemeenten en de koren 
! voor afzonderlijke zielen 
! voor de pelgrims en de boden des Heren 
! voor het land, waarin men woont 
! voor de overheid en de leraren 
! voor de gehele Christenheid  
! en voor het hele menselijke geslacht 

Het gebed kan aangevuld worden met gezangboekliederen, die vaak ook gebedsteksten zijn. 
Tot slot daarom een lied van Zinzendorf  (Gezangboek 332:1, 3 en 4): 

Gij, Heer en Meester van heel uw Kerk, / neem ons tot helpers aan in uw werk, 
dat door uwe handen zelf is begonnen / en dat, tot ieder mens is gewonnen, 
niet rusten kan. 
 
Herder, leid Gij uw kudde zelf voort, / bouw uw gemeente door Geest en Woord. 
Wil Gij haar versterken en haar bewaren, / laat al haar leden de kracht ervaren 
van uw verbond. 
 
In de gemeente, door U gesticht, / zij ieders hart op U slechts gericht, 
dat wij alom, waarheen Gij ons zult leiden, / door woord en daad, Heer, uw roem verbreiden  
totdat Gij komt. 
                  Martin Theile 


