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Activiteitenverslag 2021 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 
 
Onze mogelijkheden waren in het jaar 2021 behoorlijk beperkt door de coronacrisis. 
Gelukkig konden we digitaal flink uit de voeten en hebben we daar ook gretig gebruik van 
gemaakt. Zo konden we werken aan consequent en diepgaand gebed, open voor 
(aan)bidders uit het hele land, een kleurrijke gemeenschap.  
 
 

Inspireren  
 
Via onze gebedstijden en gebedsapps, bijeenkomsten en nieuwsbrieven inspireerden we 
mensen om God op de eerste plaats te zetten en Hem te zoeken met heel hun hart, 
volgens het Woord van God, de Bijbel.  
 
 

Mobiliseren 

 
Digitaal gebed – Gedurende heel 2021 hebben we elke werkdag per internet 
gebedstijden gehouden. Het eerste half jaar was dat drie per dag, in het tweede half jaar 
werd dat vier keer per dag. 
 
Gebedsapp – Ter inspiratie voor het gebed, schrijven en versturen we dagelijkse 
gebedsapps. Deze gaan altijd uit van Gods Woord en bemoedigen en inspireren om Gods 
gedachten centraal te stellen en van daaruit tot Hem te bidden ten behoeve van ons land.  
 
Opwekkingsconferentie– We hielpen mee met de digitale Opwekkingsconferentie door 
het gebed digitaal te faciliteren en te leiden. Ook werd onder onze leiding de Bijbel 
voortdurend gelezen, twee dagen lang.  
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Verbinden 

 
Intern netwerk: 
 
Ontmoetingsdagen – Eenmaal kwamen we bij elkaar voor een ontmoetingsdag.  
 
Bezoeken Gebedsplekken – In 2021 konden niet veel bezoeken gerealiseerd worden 
aan gebedshuizen, wel hebben we geconnect met een gebedshuis in Den Haag. 
Daarnaast hebben we veel bidders mogen bemoedigen en de relaties versterken. 

 
Extern-netwerk: 
 
Samenwerkende gebedsorganisaties – In samenwerking met andere organisaties 
hebben we meegewerkt / deelgenomen aan verschillende samenwerkende landelijke 
gebedsinitiatieven. 
 
 

Toerusten 

 
Workshops –Vanuit het digitale gebed zijn workshops voortgekomen die bidders 
toerusten om op Gods plan gericht te kunnen bidden. In het voorjaar hadden we één 
workshop-serie en ook één in het najaar. Daarnaast konden we twee fysieke workshops 
houden. 
 

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

24-7Gebed team: 

 
In 2021 kwamen we als team maandelijks bij elkaar om te bidden en te vergaderen.  
Ook hadden we geregeld een bestuursvergadering. 


