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Activiteitenverslag 2018 Stichting 24-7Gebed 

 

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 

 Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed 

 Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden 

 Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed 

 

Dit doen wij door te 

Inspireren, Mobiliseren, Verbinden en Toerusten 

 

Inspireren  

Gods richting – Altijd zijn we op zoek naar wat God wil zeggen over de tijd waarin we 

leven, als een profetische boodschap aan ons netwerk en aan Nederland. 

In 2018 hebben we vooral focus gelegd op de plek die Israël heeft in Gods plan, en op de 

noodzaak om als Kerk van Nederland te groeien in gezamenlijke verootmoediging opdat 

ons land zal kunnen genezen. (2 Kron.7:14)  
Digitale nieuwsbrieven – In 2018 schreven we 8x een nieuwsbrief waarmee we onze 

lezers inspireren tot gebed en uitnodigden voor gebedsactiviteiten in ons land. 

Daarbij gaven we ook bekendheid aan activiteiten van verschillende andere organisaties.  

Folders – In 2018 hebben we een nieuwe folder laten uitkomen, die kort profetische 

boodschappen weergeven, die we als belangrijk ervaren. 

 

Mobiliseren 

Opwekking – Ook in 2018 organiseerden we het 24uursgebed op de Pinksterconferentie 

van Stichting Opwekking. Het team met wie we de aangesloten blokken gebed verzorgde 

bestond uit bidders uit vele hoeken van het land en uit België.  

Het voorbereiden voor de conferentie zijn we in seizoen 2017/2018 structureler gaan 

oppakken, zodat we maandelijks tenminste één dag aan dit project hebben besteed.  

In 2018 maakte het 24uursgebed op Opwekking voor het eerst deel uit van een 

Gebedsplein, dat een clustering aanbracht van meer gebedsactiviteiten. De Infotent die 

daarbij hoorde, gaf ons veel aanknopingsmomenten met bidders elders uit het land. 

European Convocation –  We riepen ons netwerk op om van 24 tot 27 maart 2018 mee 

te gaan naar Bratislava voor een Europese Gebedsbijeenroeping. Dat bracht een team 

van plm 7 mensen bij elkaar die met ons optrok naar Bratislava om in eenheid met bidders 

uit heel Europa te bidden voor Europa, Israël en Nederland.  

Moadiem – Nadat we in 2017 voor het eerst in samenwerking met Stichting Moadiem 

verdiepend gebed hebben geleid op het Loofhuttenfeest in dat jaar, is de relatie met hen  
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verder uitgegroeid en konden we ook in 2018 op het Loofhuttenfeest dagelijks verdiepend 

gebed leiden. 

 

Verbinden 

Intern netwerk: 

Ontmoetingsdag – Op 17 november 2018 hebben we de gebedsplekken in Nederland 

samengeroepen voor een Ontmoetingsdag in Elburg. Dit was weer een eerste keer na een 

aantal jaren dat we dit gepauzeerd hadden.  

Bezoeken Gebedsplekken – We bezochten verschillende gebedsplekken waar we de 

bidders mochten bemoedigen en toerusten. 

Zo bezochten we Lelystad, Den Haag, Ureterp, Marum, Hallum, Koudum, Stavoren, 

Bakkeveen, Amersfoort, Elburg, Noord Scharwoude, Eindhoven, Roermond, Hoogezand-

Sappemeer, Westerbork, Apeldoorn, Utrecht. 
European Prayer Project (EPP) – We deden mee met de Going Deeper-conferentieweek 

van EPP in april en we volgden de leiderschapstraining in juli. 

Contacten – Relaties met bidders en gebedsplekken groeiden door bezoeken, 

telefoontjes en emails. 

 

Extern-netwerk: 

24-7Prayer – We waren ook dit jaar deel van de stuurgroep van 24-7Prayer Nederland, 

waardoor de bijzondere band die we met hen hebben verder ontwikkeld werd.  

Prayer Station – We zetten beginstappen in een relatie met de leiders van Prayer Station, 

die we graag verder willen uitbouwen in de komende jaren.  

Verootmoedigingsnetwerk – Vanwege onze profetische boodschap over 

verootmoediging legden we een basis om contact te zoeken met verschillende andere 

bidders/gebedsorganisaties in ons land die ook hiermee bezig zijn.  

 

Toerusten 

Coaching – We coachten en begeleidden jonge gebedszendelingen ten aanzien van 

diverse situaties waar ze mee te maken kregen. Ook gaven we regelmatig advies aan 

gebedshuizen en gebedsplekken.   

Onderwijs – We bereidden ons voor om in de toekomst meer onderwijs te kunnen geven. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24-7Gebed team: 

 

Als 24-7Gebed team kwamen we elke 14 dagen bij elkaar om te bidden voor het interne 

en externe gebedsnetwerk, om leiding van God te ontvangen en onze activiteiten uit te 

werken. Ook zijn we bezig geweest met vacaturebeschrijvingen om ons team uit te 

breiden. Tenslotte hebben we een proces van het opnieuw opzetten van interne structuren 

afgerond.  

 
 


