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Ik zal de Here loven naar Zijn gerechtigheid, 

en de naam des Heren, des Allerhoogsten, psalmzingen! 

Ps. 7:18 

Meer en meer ontdekken we hoe nodig het is om God te ontmoeten in Gebed en in Zijn 

Woord. Hij is onze enige bron om te kunnen leven in liefde, vrede en vreugde, en te 

kunnen volhouden als het leven moeilijker is. 

De druk en donkerheid om ons heen neemt toe, en ons antwoord mag zijn: méér gebed, 

méér ons verdiepen in Wie Jezus is, in Wie God de Vader is! Hoe dieper we Hem kennen 

hoe meer ons hart gevuld wordt met Zijn Liefde, Vrede en Blijdschap!! 

 

Wereldwijd is God een beweging van gebed&aanbidding aan het oprichten, vele plekken 

waar Hij (vaak dag-en-nacht) gezocht en aanbeden wordt. Dit is een voorbereiding op 

Zijn Wederkomst. 

Als Jezus terugkomt zal Hij welkom geheten worden door vele christenen die gezamenlijk 

met heel hun hart uitroepen/bidden/zingen 'Kom Jezus Kom!' 

We horen van steeds meer plekken, waar mensen opgewekt worden om te aanbidden en 

bidden. Op verschillende plekken, op verschillende manieren! 

In deze nieuwsbrief brengen we graag een tweetal specifieke aanbiddings- en 

gebedsinitiatieven en een inspiratieconferentie onder jullie aandacht. Doe mee! 
 

3 WEKEN NON-STOP AANBIDDING EN GEBED / Crescendo 

Deze zomer gaat het 3 weken lang in Amsterdam werkelijkheid worden:  

Dag en nacht aanbidding & gebed.  

Zoals in de hemel (Openb. 4/5) zo ook op aarde:  

naar Jezus kijken, Hem aanbidden, Hem danken en uitbidden wat op Zijn hart is! Voor 

Nederland en Europa. 

Graag willen we jullie uitnodigen mee te doen bij de 3 weken dag-en-nacht gebed & 

aanbidding in onze hoofdstad Amsterdam. 

 

Je bent elke dag welkom bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Van 6:00-24:00 

uur in De Poort, Kadijksplein 18 en van 24:00-6:00 uur in de Tabernakel, Oudezijds 

Voorburgwal 65. 

(Geen kosten, neem je eigen eten mee, koffie&thee genoeg aanwezig, wel 

hoofdzakelijk Engelstalig, maar je kunt bidden in je eigen taal.) 

 

Voor meer informatie KLIK hier.  

  

Ook kun je via deze link de weg vinden om zelf een blok aanbidding of gebed in te 

vullen, alleen of met je team.  

Deze non-stop aanbidding & gebed is een onderdeel van Crescendo, een school 

aanbidding en gebed. Het geheel is een geweldig mooie samenwerking tussen EPP 

(JmeO) en 111Global (gelieerd met IHOPKC). 

Kom, alleen of met je gebedsgroep, en laten we samen Gods Aangezicht zoeken en 

naar Hem luisteren! 

https://www.24-7gebed.nl/wp-content/uploads/2019/07/Crescendo2019.pdf


We geloven dat God een nieuwe tijd aan het openen is en dat deze gebedsmarathon 

een wezenlijk onderdeel daarvan is. 

De maandag-, woensdag- en vrijdagavonden (vanaf 19:30 uur) zijn open 

onderwijsavonden in De Poort. 

  

44 UUR AANBIDDING, GEBED EN HET PROFETISCHE / IMPACTFESTIVAL 

 

'Day and night, night and day, let incense arise'. 

De eerste editie van het Impact Festival komt eraan... nog enkele weken te gaan!      

Een weekend lang non-stop aanbidding in Nederland; 44 uur aanbidding, gebed en het 

profetische.  

Een plek waar mensen van over de hele wereld samenkomen om Jezus te aanbidden. 

Een onderdeel van het Impact Festival zal het 24/7 gebed en het profetische zijn, wat 

dag en nacht plaats zal vinden in een speciaal ingerichte 24/7 gebedstent.  

Een plek waar mensen komen om voorbede te doen, gebed te ontvangen en om op 

gezette tijden profetische woorden te ontvangen.  

Het Impact Festival vindt plaats van 30 augustus t/m 1 september 2019. 

  

Meer info: www.impactfestival.nl 

  

  

INSPIRATIECONFERENTIE VOOR BIDDERS EN LEIDERS GEBEDSWERK / 

GEBEDSGROEPEN 

 

Heb je behoefte om verder te groeien als bidder, kartrekker van het gebedswerk of 

leider van de gebedsgroep? 

Dan is er training op maat in een kleinschalige conferentie (max. 20 deelnemers), 

onder leiding van deskundigen op gebied van gebed uit het Evangelisch Werkverband 

binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de korpsen van het Leger des Heils en de 

Unie van Baptistengemeenten. 

Datum: 22 en 23 november 2019, van vrijdag 16.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. 

Plaats: Klein Sion, Leuvenheim (onder Zutphen). 

Aanmelden voor woensdag 30 oktober 2019. 

  

Meer info: KLIK hier 

 

  

KORT NIEUWS 

 

  

ONTMOETINGSDAG GEBEDSPLEKKEN 

 

Graag nodigen we jullie allemaal uit voor de Ontmoetingsdag gebedsplekken op 

zaterdag 21 september 2019. Het belooft weer een interessante dag te worden. Bidden 

jullie mee voor de voorbereidingen? Meer info volgt. 

  

Vacatures Stichting 24-7Gebed 

 

Wil je je inzetten voor het gebedsleger in Nederland? Overweeg een vrijwilligersrol bij 

http://www.impactfestival.nl/
https://www.24-7gebed.nl/wp-content/uploads/2019/07/Inspiratieconferentie.pdf


24-7Gebed. Lees meer.. 

Lieve groet van je medestrijders, 

team 24-Gebed 

André, Hananja, Jef, Timo, Dorien 

 

 

Stichting 24-7Gebed Nederland IBAN: 

NL31RABO0105987905 t.n.v. Stichting 24-7Gebed 
 

 

https://www.24-7gebed.nl/vacatures/

