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Activiteitenverslag 2020 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 middel van: 
Inspireren, Mobiliseren, Verbinden en Toerusten 
 
In maart 2020 kwamen we in de Coronacrisis terecht en dat gaf opeens een grote 
verandering in onze werkzaamheden. Ons leven en onze aanpak werd opeens 
grotendeels digitaal, wat een grote omschakeling was. 
 

Inspireren  
 
Gods richting – De ‘eindtijd’ is altijd al een hoofdpijler geweest in onze missie van 
‘intimiteit en eindtijd’. We zien dat we meer en meer in de “tijd van het einde” 
terechtkomen, die de Bijbel beschrijft.  
Vanuit dat besef hebben we christenen aangespoord om het gebed te intensiveren, en ook  
informeren we bidders door middel van lezingen en gesprekken.  
Gebedsapps – In het voorjaar ontstond de behoefte aan een leidraad van verbindend, 
bemoedigend en richtinggevend gebed. Iemand van een andere gebedsorganisatie 
initieerde dit, en dat hebben wij als Stichting 24-7Gebed de rest van jaar voortgezet. De 
gebedsapps bevatten bemoediging vanuit de Bijbel en een aantal concrete 
gebedsonderwerpen. 
 

Mobiliseren 

 
Digitaal gebed – Nadat de Ontmoetingsdag in maart 2020 niet door kon gaan vanwege 
de crisis, zijn we digitaal gebed gaan opzetten, eerst alleen zaterdags, al snel daarna 
dagelijks om 13:00 uur, daarna drie keer daags, te weten om 09:00 uur, 13:00 uur en 
22:00 uur.  
Gebedsapp – De gebedsapp werkte mobiliserend tot gebed. Er ontstond een soort 
digitale gebedsgemeenschap van betrokkenen, waarvan de meesten een poosje 
betrokken waren en daarna weer huns weegs gingen. 
Opwekking – De Opwekkingsconferentie vond in 2020 plaats in afgeslankte en digitale 
versie. Stichting 24-7Gebed verzorgde het gebed en faciliteerde een dag van Bijbellezen 
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digitale wijze. 
 

Verbinden 

 
Intern netwerk: 
Ontmoetingsdagen – In 2020 stond op 21 maart een Ontmoetingsdag gepland, maar die 
kon niet doorgaan vanwege de crisis.  
In september 2020 hielden we nog een Ontmoetingsdag, zij het in afgeslankte vorm 
vanwege de overheidsmaatregelen. 
Bezoeken Gebedsplekken – In januari en februari hebben we verschillende 
gebedsplekken bezocht en onderwijs gegeven, o.a. in Creil en Maastricht. We hebben in 
Harderwijk een startend gebedshuis mogen bemoedigen en inspireren. 

 
Extern-netwerk: 
Samenwerkende gebedsorganisaties – In 2020 heeft dit netwerk gediend als een goede 
basis voor samenwerken in gebed en hebben we elkaar geregeld kunnen bemoedigen.  
 
 

Toerusten 

 
Webinar – Vanuit het digitale gebed is een webinar voortgekomen die bidders toerust om 
op Gods plan gericht te kunnen bidden. 
Workshop Bijbelzingen – In samenwerking met 111Global (KansasCity) gaven we in 
mei/juni een digitale cursus Bijbelzingen. 
Onderwijs – In de maanden januari en februari mochten we onderwijs geven op 
verschillende plekken.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

24-7Gebed team: 

 
In 2020 kwamen we als team 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.  
 
 


