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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
 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 – In 2019 hebben we de boodschap van 2 Kron.7:13,14 waarmee we in 
2018 begonnen waren, verder ontwikkeld. Rondom dit thema schreven we nieuwsbrieven, 
organiseerden we een Ontmoetingsdag en riepen andere gebedsleiders in ons land bij 
elkaar.  
Digitale nieuwsbrieven – In 2019 schreven we 11x een nieuwsbrief waarmee we onze 
lezers inspireerden tot gebed en uitnodigden voor gebedsactiviteiten in ons land.

Mobiliseren
Opwekking – Ook in 2019 organiseerden we het 24uursgebed op de Pinksterconferentie 
van Stichting Opwekking. We recruteerden een prachtig gebedsteam uit het hele land en 
Belgie, en werkten met nog meer souplesse mee met de andere teams op het gebedsplein
van de Opwekkingsconferentie.  
European Convocation –  In 2019 was de Europese gebedsbijeenkomst in Portugal, 
waaraan we samen met verschillende andere bidders uit Nederland hebben deelgenomen.
Moadiem – Ook in 2019 waren we betrokken bij Stichting Moadiem in het leiden van 
dagelijkse gebedsuren op het Loofhuttenfeest in Hardenberg.

Verbinden
Intern netwerk:
Ontmoetingsdag – In 2019 hadden we twee Ontmoetingsdagen voor bidders en 
gebedshuizen, te weten op 6 april in Nijkerk en op 21 september in Breukelen. 
Bezoeken Gebedsplekken – We bezochten 20 verschillende gebedsplekken waar we de 
bidders mochten bemoedigen en toerusten.
European Prayer Project (EPP) – We deden in juli 2019 mee met de zomeractie van 
onze bevriende organisatie EPP in Amsterdam. Deze actie bestond uit drie weken 
dag&nacht bidden&aanbidden.
Contacten – Relaties met bidders en gebedsplekken groeiden door bezoeken, 
telefoontjes en emails.
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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. 
Verootmoedigingsnetwerk – we hadden in februari 2019 een themabijeenkomst met 
verschillende leiders van andere gebedsorganisaties over verootmoediging.
Handen-Ineen – In december 2019 hebben we meegewerkt aan het ontstaan van een 
nieuw platform dat diverse gebedsorganisaties verbindt.

Toerusten
Coaching – We coachten en begeleidden jonge gebedszendelingen en gaven regelmatig 
advies aan gebedshuizen en gebedsplekken.  
Onderwijs – Op verschillende plekken mochten we onderwijs geven, o.a. in Genderen, 
Maastricht, Putten, en op de Ontmoetingsdagen.

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

24-7Gebed team:

In 2019 werd ons team uitgebreid met een nieuwe medewerker. 
Als team kwamen we elke maand bij elkaar om te bidden voor het interne en externe 
gebedsnetwerk, om leiding van God te ontvangen en onze activiteiten uit te werken. 
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