
Hoe organiseer je een 
24-7 gebedsruimte?

 



Deze handleiding helpt iedereen waar dan ook een 24-7 gebedsruimte op te zetten. Het 
bevat creatieve gebedsvormen, ideeën hoe je een gebedsruimte opzet en tips hoe jij 
jouw gemeenschap motiveert tot gebed. 

Maak vooral gebruik van deze handleiding en de ondersteuning van het team van 24-7 
Prayer om te starten met gebed. Alles wat je nodig hebt om een week te vullen met 
non-stop gebed, zijn 24 mensen die zich een uurtje bidden per dag toewijden. 
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1 Waarom bidden?
Twee woorden, één vraag en heel veel antwoorden… 
We bidden omdat God luistert (2 Kronieken 7:14). 
We bidden omdat gesprek het hart van een relatie 
is (Johannes 15:4). We bidden omdat de wereld 
gebroken is en onze woorden de wereld kunnen ver-
anderen (Matteüs 6:10). We bidden omdat Jezus zei: 
Bid zonder op te geven (Lukas 18:1-8).

Vrijmoedig, brutaal en aanhoudend gebed verandert 
de geschiedenis…
Meer dan 2000 jaar geleden: de kerk werd geboren 
in een 24-7 gebedsruimte in Jeruzalem (Handelin-
gen 2).
Meer dan 1000 jaar geleden: Keltische monniken 
baden 24-7 en hervormden Europa.
Meer dan 300 jaar geleden: de Moraviërs baden 
100 jaar lang 24-7 en brachten het evangelie naar 
vele landen en volken, ze verkochten zichzelf zelfs 
als slaven om andere slaven met het evangelie te 
bereiken.
Meer dan 100 jaar geleden: een multiraciale 24-7 ge-
bedsruimte aan Azusa-street, Los Angeles, wakkerde 
de wereldwijde vernieuwing van de Pinkster- en 
Charismatische beweging aan.

“Toen ze hun gebed beëindigd hadden, 
begon de plaats waar ze bijeen waren te 
beven, en allen werden vervuld van de 
heilige Geest en spraken vrijmoedig over 
de boodschap van God.” - Handelingen. 
4:31

Vanaf Pinksteren tot aan vandaag gebeurt het on-
verwachte wanneer Jezus’ vrienden bidden. Durf te 
bidden. Durf verandering te brengen. Durf invloed te 
hebben op deze wereld.

2 Waarom 24-7 prayer?
24-7 Prayer is een beweging van de Heilige Geest die 
honderdduizenden mensen, in het bijzonder jonge 
mensen, over de hele wereld oproept tot bidden. Het 
is een idee zo oud als de kerk zelf, dat nieuw leven 
en een fris geluid heeft gevonden. Deze beweging 
heeft meer dan 2 miljoen mensen bereikt, in meer 
dan de helft van alle naties op de aarde. Inmiddels 
gaat de beweging al langer dan een decennium onaf-
gebroken door, haar invloed uitoefenend op diverse 
plaatsen: van de US Marine Academie tot een Duits 
punkfestival, van oorlogsgebieden en ondergrondse 
kerken tot de sloppenwijken van Delhi, de jungle 
van Papoea Nieuw-Guinea, eeuwenoude Engelse ka-
thedralen en zelfs een brouwerij in Missouri. Het is 
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uitdagend, creatief en gericht op missie. Het brengt 
leeftijdsgroepen, nationaliteiten en kerkstromingen 
bijeen in het praten met Jezus.

“Het is prachtig. De Heilige Geest is hier. Ik ben 
de afgelopen 20 jaar iedere zondag naar de kerk 
geweest, maar nu heb ik kennis gemaakt met de 
kracht van God.” – Brazilië

“Mijn huis moet voor alle volken een huis 
van gebed zijn” - Marcus 11:17

Het model van de 24-7 Gebedsruimte is eenvoudig 
en flexibel. Je hebt een ruimte nodig, inspiratie voor 
gebed, creativiteit en mensen die bereid zijn in shifts 
van een uur te bidden, de klok rond. Verschillende 
kerken, families en gemeenschappen hebben al eens 
24-7 gebeden: van één dag tot vele maanden. Talloze 
mensen zijn uit gebedsruimtes naar buiten gekomen 
om te vertellen dat God op levensveranderende 
wijze tot hen had gesproken, dat ze gebed gemak-
kelijker waren gaan vinden, of dat een uur voelde als 
tien minuten. Zelfs zij die zichzelf niet als Christen 
zouden beschouwen, hebben vaak Gods aanwezig-
heid ervaren.

“Ik heb moeite met bidden; de goeie woorden ko-
men niet in me op wanneer ik ze nodig heb… Maar 
gisteravond ging het vloeiend.” - Zimbabwe

3 Wat is jouw visie?
Bij het mobiliseren van een gemeenschap de 
uitdaging van 24-7 gebed aan te gaan, is het goed 
duidelijk te zijn over waarom je gaat bidden. Er zijn 
vele redenen om te bidden. De aanwezigheid van 
God zoeken kan voldoende reden zijn. 



Toch kan God ook een specifieke reden hebben om 
jullie als gemeenschap 24-7 te laten bidden op dit 
moment. Voordat je begint met praten en plannen, 
stop en luister. Begin eerst God te vragen of hij een 
focus of reden heeft voor jullie 24-7 seizoen.

“Ik zoek God en Hij spreekt tegen mij” – UK
Wanneer je naar God luistert en samen met anderen 
bidt, zijn dit een paar vragen die je helpen te 
focussen: is je seizoen van 24-7 gebed voorname-
lijk voor je kerk, de bredere gemeenschap in je dorp 
of stad, of beide? Kijk naar de mensen om je heen 
en de plaatsen waar je woont. Welke problemen en 
behoeften zie je? Hoe zou een biddende, liefheb-
bende gemeenschap jouw dorp of stad nog meer 
kunnen beïnvloeden? Wat is God al aan het doen? 
Welke goede dingen zou je kunnen ondersteunen en 
in het bijzonder voor kunnen bidden?

“Wanneer ik de hemel gesloten houd zodat 
er geen regen valt, of de sprinkhanen 
beveel het land kaal te vreten, of pest 
onder mijn volk laat uitbreken, en wanneer 
dan mijn volk, het volk dat mij toebe-
hoort, het hoofd buigt, al biddend mijn 
aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn 
dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit 
de hemel, zijn zonden vergeven en het 
land genezen.“ - 2 Kronieken 7:13-14

Zijn er mensen in jouw gemeenschap waaraan of 
waarvoor je gebed kunt aanbieden?
Indien gepast, waarom neem je geen contact op met 
of ga je niet bidden voor scholen, andere kerken, de 
lokale overheid, wetshandhavers, zorgverleners en 
ondernemers? En waarom vraag je niet enkele ver-
tegenwoordigers van deze groepen hoe je voor hen 
kunt bidden?

Aan het eind van deze handleiding vind je kaartjes 
voor gebedsverzoeken. Gebruik ze om jouw gemeen-
schap in te schakelen te bidden voor wie dat nodig 
heeft. 

4 Goed voorbereiden

Vind een team
Het eerste wat nodig is als je een 24-7 gebedsruimte 
organiseert is een team! Vraag God om hulp en zoek 
mensen met een passie voor gebed, goede commu-
nicatieve vaardigheden, creativiteit en organisato-
risch vermogen. Samen kun je naar God luisteren 
en anderen motiveren, je gebedsruimte ontwerpen, 
bouwen en leiden. Het is ook een goed idee om een 
groep mensen te verzamelen die bereid is om in een 
‘oproep’-team te zitten. Mensen die verantwoorde-
lijkheid nemen voor een dag van je gebedstijd en 
die hun contactgegevens in de ruimte achterlaten 
voor het geval er zich problemen voordoen. Wanneer 
de gebedsruimte in gebruik is, kunnen zij de lege 
uurtjes invullen en de ruimte ordenen.   

Kies je ruimte
Zoek, nadat je hebt bepaald waar de gebedsruimte 
zal komen, een ruimte die 24 uur per dag bereikbaar 
en toegankelijk is en die de veiligheid van mensen 
of die van andere ruimtes in het gebouw (bijvoor-
beeld kantoren of een hal) niet in gevaar brengt. 
Voor groepen die niet beschikken over een eigen 
gebouw:  je kan gebedsruimtes bouwen in scholen, 
politiebureaus, werkplekken, tenten, hutten, caravans, 
kelders, slaapkamers en velden. Denk ook na over 
hoeveel mensen op één ogenblik in je gebedsruimte 
aanwezig zullen zijn. Gebruik geen magazijn voor 
vijf mensen of een bezemkast voor vijftig. Kies een 
ruimte die je goed kunt aankleden, die intimiteit en 
stilte bevordert voor een individu en die ruimte biedt 
voor een kleine groep om te bidden.

Besluit wanneer je gaat bidden en voor hoelang 
Tenzij God duidelijk heeft gesproken, is er geen 
reden tot haast. Nadert er een belangrijke periode, 
evenement of activiteit dat kan profiteren van aan-
houdend gebed? Geef jezelf minstens een maand, 
het liefst twee of drie, om voor te bereiden en te 
communiceren. Hoe meer tijd je hebt om je gemeen-
schap voor te bereiden en onderwijs te geven over 
gebed, hoe soepeler je 24-7 gebedsruimte zal lopen. 
Stel  iedereen zoveel mogelijk op de hoogte  en blijf 
iedereen herinneren waar, wanneer en waarom jullie 
bidden, zodat ze tijd kunnen vrijmaken om mee te 
doen.
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De meesten bidden 24-7 voor een week. Deze periode 
is uitdagend maar tegelijkertijd ook haalbaar. Velen 
vinden het echter niet lang genoeg en gaan door 
met bidden. We raden aan niet door te gaan, tenzij 
je er zeker van bent dat je de tijd kunt invullen. Het 
is beter op een hoogtepunt te eindigen met honger 
naar meer, dan door te gaan en het vuur langzaam 
uit te zien gaan.

Essentiële hulpmiddelen
Het ‘handboek voor het 24-7 
gebed’ (The 24-7 Prayer Manual) 
geschreven door Pete Greig is 
een must-have. Het is een uit-
stekende en grondige handlei-
ding om een 24-7 gebedsruimte 
te organiseren, en gaat gede-
tailleerd in op de visie van de 
beweging, geeft onderwijs over 
gebed, en motiveert mensen tot 
gebed en nog veel meer.

Dit handboek is verkrijgbaar via 
www.24-7prayer.com/shop evenals ‘Dag en nacht 
roepen zij tot God’ (Red Moon Rising): het verhaal 
van deze 24-7 gebedsbeweging. Daarnaast vind je op 
deze site nog veel meer middelen die je helpen bij 
de organisatie van je 24-7 gebedsruimte. Wij raden 
aan een exemplaar van bovengenoemde hulpmidde-
len door te geven aan anderen om ze te helpen de 
visie en de kracht van gebed te bevatten.

Wat kost een 24-7 gebedsruimte?
24-7 Prayer brengt geen geld in rekening voor deze 
handleiding, andere online hulpmiddelen en voor de 
persoonlijke ondersteuning vanuit het team. Dit is 
een beweging van de Heilige Geest en het is open 
voor iedereen, los van je financiële situatie. Wanneer 
je een 24-7 gebedsruimte organiseert kan het dus zo 
duur worden als je het zelf maakt. Je kunt vele Euro’s 
besteden aan materialen, middelen en promotie, of 
helemaal niets uitgeven en de dingen die je nodig 
hebt lenen van kerken of mensen thuis. We raden 
aan om minimaal geld voor Bijbels, pennen, papier, 
verf, snacks en koffie te begroten. 

Als je aan 24-7 Prayer zou willen geven en zo helpen 
om mensen wereldwijd in gebed te ondersteunen, dan 
kan dat. Gebruik de mogelijkheid om een eenmalige 
donatie te doen of een maandelijkse donateur te 
worden via www.24-7prayer.com/donate.

Geef onderwijs over gebed
De bijbel is overvol met een rijkdom aan onderwijs 
over spreken met God. Waarom plan je geen Bijbels-
tudie in kringverband, en/of een prekenserie voor 
jullie diensten of ontmoetingen? Handelingen 1 en 2 
zijn inspirerende Bijbelgedeelten om te bestuderen, 
evenals delen van Johannes 15, Efeziërs 6, Matteüs 6, 
2 Kronieken 7 en nog veel meer.

Registreer je gebedsruimte
Registreer meteen je gebedsruimte, als je dat nog niet 
hebt gedaan! Je groep en gebedsruimte registreren 
op www.24-7prayer.com geeft je toegang tot (gratis) 
hulpmiddelen, online inschrijfpagina’s en gratis, per-
soonlijke ondersteuning van een ervaren 24-7 team. 
Belangrijker echter nog: je registratie maakt jullie 
onderdeel van een  wereldwijde golf van gebed die 
God wereldwijd in gang zet.

5 Mensen motiveren om te bid-
den
Veel mensen vinden het idee van dag en nacht 
bidden ontmoedigend, dus hier zijn enkele ideeën 
om je gemeenschap te motiveren om te bidden.

Deel de visie
Communiceer waar mogelijk de visie op waarom je 
bidt bij iedere gelegenheid die zich aanbiedt. Veel 
kerken en groepen gebruiken hiervoor Twitter, Face-
bookgroepen, YouTube en andere social media. Maak 
gebruik van elke samenkomst, nieuwsbrief of andere 
manieren om binnen je gemeenschap informatie te 
geven over jullie visie. Onderwijs over gebed is het 
belangrijkst, maar vergeet ook niet de visie zo helder, 
zo kort en zo vaak mogelijk te herhalen.
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Verzamel de enthousiastelingen
Elke gemeenschap heeft mensen met een aanste-
kelijke hoeveelheid energie. Wanneer zij ergens en-
thousiast over worden, verspreiden ze hun passie en 
motiveren ze anderen om betrokken te raken. Vind 
deze mensen dwars door leeftijdsgroepen en sociale 
groepen heen en maak ze betrokken op de 24-7 ge-
bedsruimte.

Betrek jonge mensen

Waarom vraag je de jongeren van je gemeenschap 
niet om te helpen met de organisatie van de 24-7 
gebedsruimte? Wij hebben ondervonden dat jonge 
mensen goed reageren op de extreme en creatieve 
uitdaging van dag en nacht bidden. Als zij de ge-
bedsruimte onder hun hoede nemen, zal iedereen 
meedoen. Onze ervaring is dat wanneer ze het gevoel 
hebben dat het meer iets voor oudere mensen, ze 
minder snel meedoen. Of waarom organiseer je geen 
slaapfeestje (onder toezicht van volwassenen) voor 
tieners in de 24-7 gebedsruimte? Enthousiasmeer 
ook ouders hun kinderen hiervan deel te laten zijn 
en met hen te bidden tijdens hun gebedsuurtjes.

“Onze 24-7 ging heel erg goed. We hadden een groot 
aantal jongeren die zich aanmeldde… sommigen 
van hen voor shifts van 2 uur. Ze hebben op een 
nieuwe manier van Jezus genoten!” – China

Gebruik Filmpjes en andere hulpmiddelen van 
24-7 Prayer
www.24-7prayer.com, www.24-7shorts.com en 
youtube.com/247pray zijn drie plekken waar je een 
grote hoeveelheid aan filmpjes kunt vinden om 
anderen tot bidden te motiveren. Bekijk de filmpjes 
met de visie van 24-7 Prayer en de vele getuigenis-
sen van hen die hebben gebeden en toon ze aan je 
groep.
‘Dag en nacht roepen zij tot God’ (Red Moon Rising) 
door Pete Greig is het wonderlijke verhaal van hoe 

God deze 24-7 gebedsbeweging heeft gestart. Er is 
niets beter dan dít boek om mensen tot bidden te 
motiveren. Niets houd je tegen dit boek te versprei-
den en anderen aan te moedigen het te lezen! 

Deel verhalen
Verhalen van God die antwoordt op gebed zijn 
bemoedigd voor mensen. Waarom deel je geen 
momenten wanneer dit gebeurd is in jouw gemeen-
schap? Of check www.24-7prayer.com voor recente 
verhalen vanuit gebedsruimtes over de hele wereld. 
Om wekelijks een nieuwsbrief te krijgen met getui-
genissen, nieuws en artikelen van 24-7 Prayer, geef 
je hier op: www.24-7prayer.com/rewind. 
Donateurs die met regelmaat doneren ontvangen 
tevens een maandelijkse update met nog meer getui-
genissen en inzage vooraf in nieuwe hulpmiddelen. 
Geef je hier op om supporter te worden: www.24-
7prayer.com/donate.

“De aanwezigheid van God was zo intens, dat ik bijna 
niet weg kon blijven van de gebedsruimte” – Fin-
land.

Speciale evenementen voor je gebedsruimte
Waarom organiseer je geen speciale evenementen 
tijdens je periode van 24-7 gebed? Om te motiveren 
en om momentum te behouden in gebed is het goed 
momenten voor gezamenlijke aanbidding en gebed 
te plannen. Probeer te bidden terwijl je rondloopt in 
de buurt van je gebedsruimte, of organiseer thema-
tische gebedsuren gericht op een specifieke groep, 
situatie of passie. Ontdek meer over een geweldig 
nieuw initiatief genaamd RevivalRun (www.revi-
valrun.org) en probeer gebeden te planten op de 
plekken waarheen God je zendt.

Bid creatief bij samenkomsten
Veel mensen voelen zich incapabel tot bidden. 
Waarom probeer je geen creatief gebed te gebruiken 
in je samenkomsten in de aanloop naar de start van 
de gebedsruimte? Om de angst te doorbreken en de 
gemeenschap alvast warm te laten lopen? Iedere 
keer dat je bidt zal het iedereen herinneren aan de 
in aantocht zijnde gebedsruimte. Voor ideeën van 
creatief gebed bekijk het hoofdstuk ‘Ontwerp je ge-
bedsruimte’ in deze handleiding.
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Mensen zich laten toewijden aan gebed
Zorg dat er een opgaveformulier (zie de bijlage 
achterin deze handleiding) aanwezig is bij elke sa-
menkomst. Wijs mensen hierop en herinner ze eraan 
zich op te geven. Als mensen het spannend vinden 
alleen te bidden, doe de suggestie dat ze samen met 
een vriend kunnen bidden. We raden ook aan om een 
moment van stil gebed te nemen, wanneer iedereen 
bij elkaar is. Laat iedereen aan God vragen hoeveel 
tijd Hij met ze zou willen doorbrengen in de 24-7 ge-
bedsruimte. Je formulier zal zich vanzelf vullen, want 
God wil altijd tijd met ons doorbrengen!
Wanneer je je gebedsruimte registreert op www.24-
7prayer.com krijg je toegang tot een gratis online 
opgaveformulier voor jouw gebedsruimte. Zorg dat 
deze in overeenstemming is met je papieren opga-
veformulier en verspreid het nieuws om opgave te 
stimuleren.
Maak je niet druk als niet alle uren opgevuld zijn 
wanneer je aftrapt. Wanneer iemand de 24-7 ge-
bedsruimte eenmaal in is gestapt en er tijd in gebed 
heeft doorgebracht, maakt iemand vaak nog meer 
tijd vrij om te komen.

6 Ontwerp je gebedsruimte

“De gebedsweek loopt geweldig! Het kerkgebouw is 
onherkenbaar en de sfeer ook.” – UK

We zijn gemaakt naar het beeld van een oneindig 
creatieve God die woorden, verhalen, beelden, muziek, 
natuur en zoveel meer gebruikt om tot ons te spreken. 
Waarom zouden we onszelf beperken tot slechts een 
paar manieren om terug te praten? Velen die bidden 
lastig vinden, hebben in de creativiteit van 24-7 ge-
bedsruimtes een nieuwe taal gevonden om te bidden 
en zich te uiten. Probeer bij het ontwerpen van je ge-
bedsruimte diverse artistieke middelen, activiteiten 
en manieren op te nemen die zowel het hart als het 
hoofd bij het gebed betrekken om mensen te helpen 
met bidden. Er is niet één goede manier om je ge-
bedsruimte in te richten, iedere gebedsruimte ziet 
er anders uit, maar hier zijn een paar suggesties om 
mee te kunnen beginnen:
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Ontwerp je gebedsruimte rond je visie
Wees ervan bewust waarom je gaat bidden wanneer 
je de ruimte inricht. Als je het gevoel had dat God 
je vroeg om dichter bij Hem te komen, overweeg 
dan hoe je de ruimte een plek van stilte kunt maken 
en welke Bijbelteksten en activiteiten je gedachten 
kunnen richten op de Vader. Als jij je geroepen 
voelde te bidden voor je stad, dan zouden kaarten, 
foto’s, informatie over de stad, Bijbelteksten of speci-
fieke behoeften van mensen wellicht helpen bij het 
bidden? Wat je reden of thema ook is (al is het ‘we 
moeten gewoon gaan bidden’), bouw de ruimte daar-
omheen.

Wanneer je de creatieve kant van een gebedsruimte 
lastig vindt, houd het dan eenvoudig en gewaagd: 
voel niet de druk om de ruimte met allerlei dingen 
op te gaan vullen. Zorg ervoor dat er elektriciteit 
is wanneer je het nodig hebt en maak gebruik van 
licht om ergens aandacht aan te geven en sfeer te 
creëren. Wanneer je genoeg ruimte hebt, probeer 
dan verschillende hoeken te creëren die allemaal 
ergens anders aandacht voor vragen. Het helpt vaak 
om een plek te creëren voor mensen die stil willen 
bidden, een plek waar mensen rommelig en met ar-
tistieke uitingen kunnen bidden en een plek die we 
de ‘klaagmuur’ noemen, waar mensen hun verzoeken 
aan God op kunnen schrijven.

Gebruik alle vijf zintuigen
Zicht: Gebruik inspirerende plaatjes, teksten en 
heldere kleuren om betrokkenheid te creëren.
Geluid: Zorg voor muziek en instrumenten in de 
ruimte, denk erover na hoe luisteren, spreken en 
zingen mensen weer verschillende ervaringen van 
gebed kunnen geven.
Tast: Vul de ruimte met dingen waarmee interac-
tie mogelijk is. Mensen die het lastig vinden hun 
aandacht lang vast te houden, vinden het wellicht 
behulpzaam om hun gebeden te boetseren, om zand 
of water aan te raken, of een kruis of kroon met 
doornen vast te houden. Denk na over de verschil-
lende stoffen en structuren die je kunt gebruiken 
om de ruimte vorm te geven. Overweeg ook spellen 
en andere interesses die mensen kunnen helpen te 
bidden.
Smaak en geur: je kunt wierook en geurende kaarsen 
branden voor een intieme sfeer en ook gebruik 
maken van voedsel in je gebedsactiviteiten. Wijn, 
brood, vijgen en honing etc. worden in de bijbel 
gebruikt als symbolen. Zoek naar manieren om deze 
en andere smaken te gebruiken.

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en 
dankbaar.” - Kol 4:2

Wees gastvrij
De 24-7 gebedsruimte moet een uitnodigende 
ruimte zijn waar christenen en niet-christenen zich 
even welkom voelen. Denk na over de binnenkomst, 
wat is het eerste dat je wilt dat mensen zien als ze 
binnenkomen? Hoe worden ze begroet en hoe wil je 
dat ze de ruimte gebruiken? Zorg dat er iets te eten 
of te drinken beschikbaar is. Mensen zullen zich uit-
genodigd voelen om in Gods nabijheid te komen als 
er iets te eten en te drinken is, en cafeïne is zeer be-
hulpzaam om drie uur ‘s ochtends. Houd de gebeds-
ruimte schoon en goed doorlucht en vul de voorraad 
eten en drinken dagelijks aan.

Maak het veilig
Denk na over een aantal eenvoudige veiligheids-
maatregelen, in het bijzonder voor mensen die ’s 
nachts bidden. Wij zouden aanraden om degenen die 
onder de achttien jaar zijn te vragen om samen met 
een volwassene te bidden wanneer het donker is. 
Vele gebedsruimtes sluiten hun ingang ’s nachts af en 
geven een telefoonnummer dat gebeld kan worden 
of installeren een camera zodat degene die bidt kan 
zien wie er voor de deur staat voordat hij/zij open 
doet. Elk land en elke locatie heeft z’n eigen veilig-
heidsoverwegingen, dus denk na over welke veilig-
heidsmaatregelen mensen veiligheid biedt wanneer 
ze naar en van de 24-7 gebedsruimte komen.

Registreren wat God zegt en doet
Wanneer je de ruimte ontwerpt, denk na over 
manieren waarop je wilt vastleggen wat God zegt 
en hoe Hij antwoordt op gebed. Het is goed om 
plekken te creëren waar mensen kunnen opschrijven 
wat ze horen in gebed en bemoedigende verhalen 
kunnen delen. Veel groepen leggen een feedback- en 
getuigenissenboek in de ruimte als bemoedigend 
leesvoer aan het einde van de week. Laat iedereen 
weten dat het er ligt en zie hoe het zich opvult. Heb 
je een camera, zorg dan ook dat iemand foto’s maakt 
van de gebedsruimte en de gebeden op de muur. Als 
je terugkijkt aan het eind van de periode van gebed, 
zullen ze een prachtig plaatje schetsen van wat God 
in jullie midden heeft gedaan.
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Hoe vul je een 24-7 gebedsruimte?
24-7 gebedsruimtes kunnen zo vol en zo leeg zijn als 
je wilt, maar hier zijn een aantal aanbevolen materi-
alen die veel groepen hebben gebruikt:

60 minuten gebedshandleidingen (beschik- »
baar om te downloaden via www.24-7prayer.
com) 
Kaarsen en zachte verlichting »
Plakkende materialen zoals tape, touw, plak- »
band, etc. 
Zachte kussens, stoffen, zitzakken en stoelen »
Kaarten van de wereld, je land, je regio of je  »
stad
Informatie over je gemeenschap / dorp / stad »
Wit papier, pennen, verf en krijt. »
Profetische woorden en Bijbelse sleutelverzen  »
voor jouw kerk of gemeenschap
Behulpzame symbolen (een kruis, een door- »
nenkroon, etc.)
Een CD- of MP3-speler en muziekinstrumen- »
ten
Bijbels, gebedenboeken en liedbundels »
Een getuigenissenboek, voor mensen om hun  »
ervaringen in op te schrijven
Water, brood en wijn, indien gepast »

7 Creatieve gebedsideeën
Sommige mensen vinden het niet makkelijk creatief 
te denken. Hier zijn een paar vragen die je kunnen 
helpen het te proberen:
Waarover zou je willen dat mensen bidden?
Voorbeeldantwoord: vergeving van zonde.
Welke ideeën, woorden of beelden associeer met dat 
antwoord?
Voorbeeldantwoord: zonde = afval = tussen ons en 
God = ervan af komen = weggooien.
Welke Bijbelverzen kun je hierover vinden?
Voorbeeldantwoord: Romeinen 6:6
Hoe kun je je antwoorden tot een activiteit omvormen 
die je helpen je gedachten te focussen?
Voorbeeldantwoord: Plaats een ‘ Afvalbak voor Zonde’  
voor een kruis. Vraag mensen Romeinen 6:6 te lezen 
en te vragen of de Heilige Geest hun zonden onthult 
die ze op mogen biechten. Zorg voor pennen en 
papier waarop mensen hun zonden kunnen schrijven 
om in de afvalbak te gooien. 
Er zijn sommige stations en activiteiten voor creatief 
gebed die wereldwijd gebruikt zijn. Je hoeft ze niet 
te gebruiken, maar als je ze zinvol vindt, voel je vrij 
ze te proberen en aan te passen voor jouw 24-7 ge-
bedsruimte.

Een klaagmuur
Veel gebedsruimtes wereldwijd wijden een muur toe 
aan een plek waar mensen hun behoeften en harten-
kreten kenbaar kunnen maken aan God. Sommigen 
laten ze direct op een muur verven of schrijven, die 
ze aan het eind van de week weer overschilderen. 
Anderen creëren een muur met papier, karton, school- 
of whiteboard.

Een stamboom
Waarom moedig je mensen niet aan om te bidden 
voor hun vrienden en familie in hun leven, door een 
stamboom te maken? Je kunt een kleine boom in de 
gebedsruimte zetten waar namen aan opgehangen 
kunnen worden, of je kunt mensen aanmoedigen een 
boom- of spindiagram te maken van hun relaties met 
anderen. 

Een afvalbak voor zonde
Om mensen te begeleiden in het vragen van vergeving 
voor zonden, hebben veel groepen een ‘zonde-afval-
bak’  hoek opgezet. Mensen vragen God om hen te 
tonen waar ze de verkeerde weg zijn ingegaan en 
schrijven vervolgens op een papiertje wat in hen 
naar boven komt, zeggen sorry tegen God, danken 
Hem voor zijn vergeving en gooien het papier in 
de afvalbak. Sommigen hebben Bijbelgedeelten en 
objecten zoals een kruis of spijkers om mensen te 
helpen te focussen.

Een stilteplek
Veel gebedsruimtes hebben een kleine, stille plek in 
de ruimte gecreëerd voor mensen die alleen willen 
zijn met God. Dit kan op vele manieren worden 
gedaan, maar maak bij het vormgeven van de ruimte 
de plek comfortabel en geef het een intieme sfeer.
Een wereldzone
Een 24-7 gebedsruimte is een geweldige plek om 
te bidden voor je land en de wereld. Veel groepen 
hebben kaarten en globes met allerlei feiten, Bijbel-
teksten en gebedspunten gebruikt om te inspireren 
tot voorbede.

Een rommelhoek
Veel mensen hebben door kunst een nieuwe taal en 
vrijheid gevonden in het gesprek met God. Waarom 
stop je niet een schilder- of handwerkhoek in je ge-
bedsruimte, waar mensen rommel mogen maken en 
creatief kunnen doen?
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Er zijn vele andere thema’s en creatieve manieren om 
met Jezus te praten. Voor verdere inspiratie, bekijk de 
website van 24-7 Prayer. (www.24-7prayer.com) 

Zestig minuten om de wereld te veranderen
Veel mensen vinden de uitdaging om een uur lang te 
bidden intimiderend. Om hierbij te helpen heeft 24-7 
Prayer 60-minuten-gebedsgidsen ontwikkeld, om je 
ideeën te geven hoe je deze tijd kunt invullen. De 
gidsen zijn als download beschikbaar op de website 
van de 24-7 Prayer website (www.24-7prayer.com). 

8 Goed beginnen en eindigen
Besluit bij voorbaat hoe je de periode van 24-7 gebed 
wilt beginnen en eindigen. Mensen hebben dit op 
verschillende manieren gedaan, ze hebben hun 24-7 
gebedsruimte tussen twee wekelijkse bijeenkomsten 
in georganiseerd, of iedere gebedsperiode beëindigd 
met een gebeds- en aanbiddingsbijeenkomst, of 
ze beginnen en eindigen met een gemeenschap-
pelijke maaltijd. Hoe je ook besluit te starten, zorg 
dat iedereen weet waar en wanneer te moeten zijn. 
Begin de week met visie en geloof en eindig ‘m met 
een moment voor reflectie, dank en lofprijs. 

“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee 
van jullie hier op aarde eensgezind om iets 
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader 
in de hemel het voor hen laten gebeuren.“ 
Matt. 18:19

Als je een kick-off maaltijd of aanbidding organi-
seert, zorg dat je opgaveformulier (een voorbeeld 
zit aan het einde van deze handleiding) beschikbaar 
is. Overweeg om samen te bidden en op die manier 
de tijd, plaats en gemeenschap toe te wijden aan 
gebed.

Hoe je een effectieve gebedsbijeenkomst leidt
Als je besluit te beginnen met een gemeenschappe-
lijke gebedsbijeenkomst, zijn hier wat ideeën om je 
te helpen een plan te maken:

Verdeel de tijd in korte blokken, waar mensen  »
makkelijk bij betrokken raken. Het helpt men-
sen die bidden lastig vinden een frisse focus 
te houden iedere tien minuten.
Focus op verschillende onderwerpen die  »
verband houden met waarom jullie 24-7 gaan 
bidden, persoonlijk, plaatselijk en landelijk.
Mix aanbidding, tijd voor gebed en tijd voor  »
luisteren naar God
Gebruik verschillende stijlen en vormen van  »

gebed, zoals:

ABC: verdeel mensen in groepen van drie  ›
en laat iedere persoon kiezen of ze een A, B 
of C zijn. Geef drie gebedsonderwerpen, die 
verbonden zijn aan een specifieke situatie, en 
laat alle groepen tegelijk bidden.
Maak lawaai:  Jezus bad soms ‘met opgeheven  ›
stem’  en de vroege kerk ‘ hieven hun stemmen 
in gebed op tot God’. Ook al voelt het onge-
makkelijk, samen hardop bidden, allemaal 
tegelijk, het heeft iets.
50/50: verdeel de groep in tweeën. Vraag de  ›
ene helft, het uit te roepen naar God omtrent 
een specifiek onderwerp en de andere helft 
om te zingen in aanbidding. En dan wisselen.
Zones: verdeel de ruimte in secties met ieder  ›
een specifiek onderwerp. Moedig mensen 
aan zich voort te bewegen in de ruimte en in 
stilte te bidden voor de onderwerpen die ze 
kiezen.
Een petitie aan de Koning: plaats een stoel  ›
vooraan, met de rug naar de zaal. Vraag 
iedereen zich voor te stellen dat de stoel een 
troon is een dat God ze in liefde uitnodigt om 
naderbij te komen met 1 verzoek. Wat zou dat 
belangrijkste verzoek zijn? Draai muziek en 
geef ruimte aan mensen om te komen, 1 voor 
1, neer te knielen en te bidden.

Je gebedsruimte beëindigen

“Ik zag een engel in onze gebedsruimte” – Australië 
Wanneer je de 24-7 gebedsruimte eindigt, is het 
belangrijk je af te vragen: Wat heeft God gezegd en 
gedaan? Hopelijk heb je een boek in de gebedsruim-
te liggen waar mensen hun gedachten, feedback, de 
dingen die ze van God hebben gehoord en verhalen 
van beantwoord gebed in hebben kunnen opschrij-
ven. Zorg dat je de gebeden op de muren leest en 
maak foto’s als het kan.
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Een 24-7 gebedsruimte is een geweldige manier om 
te zien wat er leeft in het hart en de gedachten van 
een gemeenschap.
Maak ruimte in een bijeenkomst van zowel de kleine 
groepen als de grote groep om te delen hoe je de 
24-7 gebedsruimte hebt ervaren en om bemoe-
digende getuigenissen te delen. Verzamel al deze 
feedback. Bid en besluit over de manieren waarop 
God jullie tijd van gebed heeft gebruikt: heeft Hij 
richting of aanwijzingen gegeven? Zijn er belangrij-
ke Schriftgedeelten, woorden of aanwijzingen naar 
boven gekomen? Hoe kunnen jullie reageren op wat 
God heeft gezegd en gedaan?

9 Nadat je bidt
En wat nu? Als gemeenschap heb je waarschijnlijk 
meer gebeden dan ooit. Neem de tijd om te vieren 
en te rusten. Laat de woorden die God over jullie 
gemeenschap heeft gesproken landen en besluit 
samen hoe jullie daarop gaan reageren. Als God jullie 
kerk heeft geroepen om zich te verbinden aan een 
nieuwe visie of een nieuw project, besluit samen hoe 
je daaraan gaat beginnen. Als Hij je simpelweg roept 
om een stevige basis te leggen in tijd met Jezus, dan 
zou je met een frisse blik kunnen kijken naar het ge-
bedsleven in je kerk of gemeenschap.

De meeste groepen bidden vaker dan één keer 24-7. 
Velen ontwikkelen een ritme van 24-7 gebed door 
het jaar heen en brengen zo nieuwe kracht aan in 
hun gebedsleven. Sommige groepen hebben er 
zelfs naar toe gewerkt dat er constant 24-7 gebed 
plaatsvindt en dat het is gaan horen tot het hart van 
hun gemeenschap en missie. Elke periode van 24-7 
gebed zal weer iets anders onthullen over het leven 
van de Kerk en iets dat God tegen jou zegt. Overweeg 
wanneer je weer wilt bidden.

“Daarna stelde de Heer tweeënzeventig 
anderen aan, die hij twee aan twee voor 
zich uit zond naar iedere stad en plaats 
waar hij van plan was heen te gaan. 2 Hij 
zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar 
arbeiders zijn er weinig; vraag dus de 
eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil 
sturen om de oogst binnen te halen.” - 
Lukas 10:1-2

Waarom combineer je de volgende 24-7 gebeds-
ruimte niet met een missie of een hulpproject in 
jullie omgeving? Kerken hebben hun gebed gefocust 
op manieren waarop ze praktisch hulp bieden in de 
behoeften van hun gemeenschap, sommigen hebben 
alle kerken in eenzelfde stad uitgenodigd om in 
eenheid 24-7 gebed te doen, weer anderen hebben 
24-7 gebedsruimtes opgericht op hun werk of school, 
en velen hebben gebeden voorafgaand aan evange-
lisatieactiviteiten, zoals het houden van de Alpha-
cursus. Gebed en missie zouden onlosmakelijk met 
elkaar verbonden moeten zijn. Iets als een Alpha-
cursus (een wereldwijd middel dat mensen helpt het 
christelijk geloof te ontdekken: www.alpha.org) , of 
mensen in je stad op straat aanbieden voor hen te 
bidden, zijn eveneens twee goeie manieren om beide 
nauw aan elkaar te verbinden.

“Toen we de eerste 24-7 gebedsruimte opstartten 
viel dat samen met de start van Alpha en de start 
van ons Leiderschapstrainingcentrum. Beide bedie-
ningen zijn erg succesvol en dat wijten we werkelijk 
geheel aan de 24-7 gebedsruimte” – Albanië
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Breng verdieping in gebed
24-7 Prayer heeft veel boeken, middelen en podcasts 
om mensen te helpen nog meer verdieping aan te 
brengen in hun gebedsleven. Bekijk www.24-7pray-
er.com voor meer informatie.

Verbonden blijven
Je 24-7 avontuur eindigt niet hier. Leer over andere 
manieren van gebed en krijg toegang tot verhalen 
en onderwijs van over de hele wereld. Er zijn vele 
manieren om betrokken te blijven bij de beweging. 
Hier zijn een paar suggesties:

Bid het Onze Vader ’s middags: zet je alarm  »
om twaalf uur ’s middags en sluit je aan bij 
duizenden anderen die wereldwijd dezelfde 
woorden bidden.
Blijf op de hoogte van verhalen, onderwijs en  »
gebedsinitiatieven via de website: www.24-
7prayer.com / www.24-7prayer.nl 
Volg ons op twitter:   »
www.twitter.com/247prayerNL 
Like ons op Facebook:   »
www.facebook.com/247prayerNL 
Meld je aan voor 24-7’s YouTube kanaal:  »
www.youtube.com/247pray/ 
Vind andere groepen die in jouw land  »
aan het bidden zijn in de ‘Prayer’ sectie van de 
24-7 website.
Geef je op om een wekelijkse digitale nieuws- »
brief te ontvangen, genaamd ‘ 24-7 Rewind’ .
Maak een pelgrimsreis naar een 24-7 Boiler  »
Room. Ontdek deze hedendaagse monastieke 
gemeenschappen die leven vanuit een ritme 
van gebed, rechtvaardigheid en missie en 
waar je ze kunt vinden op de ‘Communities’  
sectie van de 24-7 website
Sluit je bij ons aan op een nationale of inter- »
nationale bijeenkomst. Details zijn beschik-
baar via de website.

Geef maandelijks als individu of kerk en ontvang met 
regelmaat een digitale nieuwsbrief, met daarin inspi-
rerende verhalen van gebed, missie en verandering, 
evenals aandachtsgebieden die jouw ondersteuning 
van gebed nodig hebben.
Als je vragen hebt over het opzetten van je 24-7 ge-
bedsruimte of het betrokken blijven bij de beweging, 
neem contact op met ons via info@24-7prayer.nl 
Vind up to date contactgegevens van het 24-7 Prayer 
International Resource Centre op www.24-7prayer.
com.
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Inschrijfformulier
Wanneer:
Waar:
Maandag  Dinsdag     Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06
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