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Missie 24-7Gebed: 

Onze rol in het Lichaam van Christus is om haar te helpen opstaan 

als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door: 

 

 Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste 

gebod: 

European Prayer Network (EPP) – In 2017 hebben de medewerkers van 24-7Gebed 

volle medewerking gegeven aan de onderwijsinitiatieven van EPP zoals een 

trainingsconferentie genaamd Going Deeper (maart in Dordrecht en een training 

fondswerving genaamd Going Together (maart in Amsterdam), en de ONE-conference juli 

in Amsterdam).  

Transformatie – conferentie in Amersfoort met trainster Rhonda Hughey – Ook aan deze 

conferentie op 5 en 6 mei 2017, georganiseerd door Gebedshuis Amersfoort, hebben we 

onze medewerking verleend. Door onze contacten en nieuwsbrieven hebben we 

gebedsteams uitgenodigd. 

 

 

 Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed: 

Nieuwsbrieven – In onze nieuwsbrieven roepen we op tot gebed voor Nederland. Ook 

beginnen we steeds met profetische oproepen om de harten terug te roepen tot eerste 

toewijding aan Jezus. In 2017 hebben we in totaal 12 nieuwsbrieven verzonden.  

Verkiezingen maart 2017 – We hebben opgeroepen tot gebed en vasten voor de 

verkiezingen op 15 maart. 

 

 Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te 

verbinden: 

Persoonlijke coaching – zeker één dagdeel per week werd besteed aan bemoediging en 

coaching van bidders uit het land persoonlijk. 

Bezoeken – verschillende gebedsplekken/huizen hebben we bezocht. 

 

Hosten Zuid-Afrikaans team 14 t/m 26 mei 2017. Dit team kwam om voor Nederland te 

bidden en bezocht en versterkte gebedsteams in verschillende plaatsen ons land. Het 

voorbereiden van die reis behoorde tot de werkzaamheden van 24-7Gebed. 

 

 



 Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed: 

Klankbordgroep – Op 3  februari hadden we een bijeenkomst van het klankbord van 

bevriende leiders om elkaar op de hoogte te houden van plannen en ontwikkelingen. 

Stuurgroep 24-7Prayer – Vanuit onze rol in de stuurgroep hebben we input kunnen 

geven aan het werk 24-7Prayer, het gebedswerk onder de studenten. We waren aanwezig 

op hun stuurgroepmeetings vier keer in het jaar 2017.   

24uurs-Gebedstent op Opwekkingsconferentie – Ook in 2017 leidden we het dag-en-

nacht gebed in de 24uursgebedstent op Opwekking met een team van plm. 25 bidders uit 

vele plaatsen in Nederland. 

Stand ONE-conference – Op de ONE-conference in juli bemanden we een stand voor 

24-7Gebed en promootten ons netwerk, deden nieuwe contacten op, en vernieuwden 

andere. 

Loofhuttenfeest – We verleenden toerusting en gebedsondersteuning aan het landelijk 

Loofhuttenfeest, 5 t/m 12 oktober 2017, dat elk jaar in Hardenberg wordt georganiseerd 

door het team ‘Moadiem’.   

Mars voor het Leven –  we hebben onze medewerking gegeven aan deze Mars op 9 

december 2017 door voorbede te coördineren. 

Ondersteunen Convocation team – We verleenden ondersteuning aan het landelijk 

team dat oproept tot gebed met “Jerusalem House of Prayer of All Nations”, in de 

Convocation For All Nations, een meerdaagse internationale gebedsbijeenkomst in 

Jeruzalem in sept/okt -, waar we Nederland hebben vertegenwoordigd. Tevens hebben we 

meegewerkt met de Europese variant van de “Convocation For All Nations” in Bratislava, 

Slowakije in maart. 

 

24-7Gebed intern: 

Als leidend team kwamen we elke 14 dagen bij elkaar om te bidden voor het netwerk, om 

leiding van God te ontvangen en te vergaderen.  
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