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3Welkom!

Welkom! 
Gebed is altijd een essentieel onderdeel geweest van de kerk. De kerk is geboren uit een 
gebedsbijeenkomst. Wanneer we het boek Handelingen lezen zien we gebed in allerlei vormen terugkomen: 
gezamenlijk gebed, persoonlijk gebed, gebed zonder ophouden, dankzegging, lofprijzing, gebed in de huizen 
maar ook op de straten. 

24-7 Prayer NL wil jou en jouw kerk versterken. Veel kerken verlangen er naar dat meer mensen naar de 
gebedsbijeenkomst komen om de kracht van gezamenlijk gebed te ervaren. In dit document vind je een 
aantal verfrissende gebedsvormen waarmee je direct aan de slag kunt zodat het gebedsleven van jou en je 
gemeente groeit en versterkt. 

Het is een voorrecht de Unie van Baptistengemeenten en de ABC gemeenten verder op weg te helpen in 
haar gebedsleven. Ons team ondersteunt jullie graag! Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn over de 
gebedsvormen in deze handleiding neem dan gerust contact met ons op door ons te bellen of te mailen.  
We helpen jullie graag verder op weg. Graag horen we ook terug van jullie wanneer er gebruik is gemaakt 
van dit materiaal. We zien uit naar jullie ervaringen en verhalen. We bidden dat jullie gemeenteleden 
versterkt zullen worden in hun geloof, jullie gemeenten verfrissen en de maatschappij verandert door jullie 
aanwezigheid. 

Gods zegen!

Team 24-7 Prayer NL

Lukas 11:1

'Heer, leer ons bidden...'

info@24-7prayer.nl 

+31 6 22 38 34 09 

www.24-7prayer.nl 

mailto://
http://www.24-7prayer.nl
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Voorwoord 
Hoe vier en start je de samenwerking van Unie en ABC? Onze samenwerking is niet zozeer een menselijke 
prestatie, het is vooral een weg om het gebed van Jezus om eenheid in Johannes 17 te mogen vervullen. 
Samenwerking is altijd wennen, het vergt genade naar elkaar en wijsheid. Beide kunnen we vinden bij de 
Here God. Zo ontstond een verlangen om onze samenwerking te starten met gebed: samen God danken en 
prijzen, elkaar zegenen en samen tot zegen zijn. 
 
Gebed kan op verschillende manieren vorm krijgen. Als ABC en Unie gemeenten kunnen we dit op 
verschillende manieren vorm geven. In deze handleiding vindt u een aantal ideeën om samen in de 
gemeente te bidden. Deze handleiding heeft 24-7 voor onze gemeenschap ontwikkelt.  Zo kan dit 
behulpzaam zijn een beweging van gebed te zien ontstaan waardoor verbinding en verdieping ontstaat in en 
tussen gemeenten in de omgeving!
 
Sta maar eens stil bij de plek van gebed in jullie gemeente. Je zult ontdekken dat er veel meer gebeden 
wordt dan je denkt. Hoe is gebed de motor in jullie gemeente-zijn? Hoe geeft gebed verstilling te midden 
van alle activiteit? Hoe kun je zo herbronnen, gevoed en verlicht worden? Samen bidden verbindt, leert ons 
luisteren naar God en geeft ons zicht op onze roeping in onze tijd. 

Unie van Baptistengemeenten en Alliantie van Baptisten en CaMa gemeenten.

johannes 17:22-23

Ik heb hen laten delen in de 
grootheid die u mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn zoals wij



60 minuten bidden 
voor jouw dorp,  

stad of regio



660 minuten bidden voor jouw dorp, stad of regio

Aanbid God 
5 minuten
Zing of luister 1 of 2 aanbiddingsliederen of kies een aantal Bijbelteksten die de grootheid van God 
omschrijven. Focus je op Hem. 

Hoe ziet jouw stad/dorp/regio eruit? 
10 minuten
Pak een A4’tje en probeer jouw stad, dorp of regio in kernwoorden te omschrijven. Vraag de Heilige Geest je 
hierin te leiden. Schrijf de mooie dingen, maar ook minder mooie dingen waar je graag verandering in willen 
zien. Dank God voor het goede. Vraag Zijn hulp bij het slechte. 

Bid het nieuws. 
15 minuten
Open je laptop, smartphone of tablet en surf naar de lokale nieuwssites. De plaatselijke krant pakken kan 
natuurlijk ook. Kies 2 of 3 artikelen uit die invloed hebben op jouw stad, dorp of regio. Wat denk je wat God 
van deze situaties vindt? Wat denk je wat Zijn wil is hierover? Bedenk dat er een afstand zit tussen wat God 
wil en de realiteit: jouw of jullie gebed is die afstand. Bid dat Gods Koninkrijk mag doorbreken. 

Bid voor jouw stad/dorp/regio 
25 minuten
Leg, indien mogelijk, een plattegrond voor je van de omgeving waarvoor je wilt bidden  
(gebruik bijv. Google Maps) en scan de omgeving stukje bij beetje af:

•	 Bid voor de verschillende buurten en wijken: hoe is de sfeer? Is er sprake van werkloosheid, armoede, 
rijkdom of criminaliteit? Welke mensen ken je? Noem hun namen bij God. 

•	 Bid voor de scholen, de kerken, de sportclubs, de zorgverleners. Bid voor de leiders, de leerkrachten en 
docenten, de trainers. Welke mensen ken je? Noem hun namen bij God.  

•	 Bid voor de overheid: de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de politie. Bid voor wijsheid, 
vrede, geduld, verbinding en liefde. 

Bid het Onze Vader
5 minuten
Bid het Onze Vader over jouw stad, dorp of regio. Zin voor zin. Neem bij elke zin de tijd om na te denken en te 
bidden voor jouw omgeving en haar noden. Eindig de tijd van gebed met God te prijzen. 



Gebedswandeling

'Het woord is vlees 
geworden en kwam 
naast ons wonen'

Johannes 1:1 
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Jezus sloot zich niet op in zijn gebedskamer. We mogen ook bidden voor en in de omgeving waar we 
meer van Gods Koninkrijk willen zien. Biddend rondlopen in jouw buurt, stad of dorp kan je gebeden extra 
inspireren en richting geven. Daarnaast houden frisse lucht en een beetje beweging je scherp . 

Een paar tips zodat je aan de slag kan.

1. Vorm een groepje van twee tot vier mensen waarmee je gaat wandelen. 

2. Voordat je gaat lopen: bid en vraag de Heilige Geest om zijn leiding. 

3. Neem je smartphone mee zodat je dingen kan fotograferen die je raken en waarvoor je graag wilt 
bidden. Neem je Bijbel mee: bid bijbelverzen voor jouw stad of dorp zoals bijvoorbeeld Lukas 10:2. 
Misschien zijn er bepaalde verzen waaraan je moet denken. Zoek ze op. Bid ze uit. 

4. Stop en focus zo nu en dan bij bepaalde plekken: Wat zie je? Wat ervaar je? Waar kan je voor bidden?  
Dit helpt om even wat dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. 

5. Bid kort en bondig. Bid positief: VOOR dingen, niet TEGEN dingen. Probeer zegeningen te bidden. 

6. Wees vriendelijk en lach naar de mensen die je onderweg ontmoet. Bedenk dat God werkt in elk 
persoon die je ziet. Leg hen gerust uit wat je aan het doen bent en bied aan voor hen te bidden. 

7. Bid met je open open: de dingen die je ziet inspireren je gebed. En het helpt om niet tegen mensen of 
gebouwen aan te lopen.  

8. Het is een avontuur: wees flexibel en laat je leiden door de Geest. 

9. Aanbid God: in stilte of hardop. Dit helpt om je focus op Hem te houden. 

10. Sluit samen af in gebed en deel je ervaringen met elkaar. 

Blijf bidden
Blijf na je gebedswandeling vooral bidden voor jouw buurt, stad of dorp. Misschien kan je de komende 
maanden een aantal gebedswandelingen inplannen in je agenda?

Wanneer je blijft bidden, vraag God om jouw buurt, stad of dorp te blijven zegenen: dat Zijn Koninkrijk komt 
en Zijn wil wordt gedaan. Als jij het idee krijgt dat God specifieke noden of uitdagingen bij je terug laat komen, 
denk dan na over wat Hij hier aan te doen is. Hoe kunnen jij en je kerk praktisch onderdeel zijn van Gods 
oplossing en hoe kunnen jullie hiervoor blijven bidden? 



Samen  
het Onze Vader  

bidden
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Het is inspirerend om bijbelse gebeden te gebruiken tijdens je gebedsbijeenkomst. Deze gebedsvorm 
helpt je om aan de hand van elk vers uit Het Onze Vader in kleine groepen te bidden. Deze vorm kan je ook 
toepassen op andere bijbelse gebeden. 

Onze Vader in de hemel§
Zing 1 of 2 liederen of lees een aantal Bijbelverzen. 

Laat Uw naam geheiligd worden§
•	 Bedank God voor wie Hij is en wat Hij geeft

•	 Nodig mensen uit te getuigen van Gods trouw

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede zoals in de hemel als op aarde§
•	 Bid dat Gods liefde zichtbaar, voelbaar, tastbaar mag worden in onze relaties met anderen: dat de mensen 

met wie we werken en leven Jezus gaan ontmoeten. 

•	 Vraag God om onze kerken en huizen plekken te laten zijn waar meer en meer mensen van alle rangen en 
standen Gods liefde en genade ontdekken. 

Geef ons heden ons dagelijks brood§
•	 Vraag God om de kwetsbaren in onze kerk, buurt, stad of dorp te bereiken met zijn liefde. 

•	 Bid dat God voorziet in wat nodig is voor de mensen die bouwen aan Gods Koninkrijk in de kerk, buurt, 
stad of dorp. 

Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn§
•	 Neem tijd om te belijden dat we niet altijd uitdelen van Gods liefde. Dat we ons hierin vaak angstig voelen. 

•	 Vraag om nieuwe moed om te vertellen hoe Jezus verschil maakt in ons leven. 

Leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze§
•	 Bid voor de noden van de gemeente

•	 Vraag God je 5 mensen te laten zien waarvoor je mag bidden dat ze Jezus ontmoeten. 

Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid§
•	 Bid voor de uitstorting van Gods Geest in de gemeente.

•	 Bid dat veel mensen uit jullie stad, dorp of regio Jezus gaan ontdekken.

Amen.
Zegen elkaar. Bid de priesterlijke zegen uit over elke kerk, elk gezin in jullie omgeving: 
Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. - Numeri 6:24-26. 



Bidden voor een 
andere gemeente
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Bid voor een andere gemeente 
Het nieuwe testament spreekt over het feit dat we ‘een lichaam zijn’, dat waar een lichaamsdeel lijdt de rest 
van het lichaam mee lijdt (1 Korintiërs 12). We lezen dat we elkaar het beste moeten gunnen  
(Romeinen 12:10). Daarnaast zien we Jezus in Johannes 17 bidden voor eenheid onder Zijn volgelingen. 
Tenslotte is het een algemeen christelijk principe om door te geven wat je hebt ontvangen.
 
Iedere christen kan bidden. Hoe mooi zou het zijn om dat te delen met je kerkelijke familie uit een dorp 
of stad verderop? We moedigen jullie aan op bezoek te gaan bij een andere kerkelijke gemeente in de de 
regio, het liefst in een andere plaats, en daar je beste gebeden te bidden. Hieronder een aantal tips hoe jullie 
kunnen bidden voor een andere kerkelijke familie:
 

1. Begin goed.  
Vraag de Heilige Geest voor welke kerkelijke gemeente jullie mogen bidden. Vraag Hem jullie te leiden.

2. Wees geïnformeerd. 
Neem contact op met de kerkelijke gemeente waarvoor je wilt bidden. Zij weten goed wat er speelt. 
Daag ze uit met concrete gebedspunten te komen. Vraag hen bijvoorbeeld: wat zijn de noden van de 
kerk waar jullie naartoe gaan? Waarvoor kunnen jullie danken? Waarvoor heeft de stad of dorp van 
bestemming de kerk hard nodig? Welke problemen spelen er in de maatschappij? 

3. Maak een plan.   
Waar gaan jullie precies naartoe? Welke plekken? Welke gebouwen? Bedenk wie je meeneemt: de 
jeugd, het leiderschap? Wie ga je ontmoeten? Blijven jullie in het gebouw of doen jullie daarnaast ook 
een gebedswandeling?   

4. Ga!  
Bereid je gebedsbijeenkomst goed voor. Gebruik hiervoor ook de tips beschreven in de hoofdstuk over 
de dynamische gebedsbijeenkomsten op pagina 17.   
Ga onderweg en bid je beste gebeden voor de ander. Zegen hen. Investeer in de onderlinge relatie. 

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters 
en acht de ander hoger dan uzelf.

Romeinen 12:10



24-7 gebedsweek
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24-7 gebedsweek
Nu, terwijl jij dit leest, praten mensen overal ter wereld - in kerken en in huizen, op scholen en universiteiten, 
in tenten en winkels, – met Jezus. In creatieve, rommelige en tegelijkertijd heilige gebedsruimtes leren ze 
bidden en ontdekken ze een verlangen naar missie en gerechtigheid. 

We zien dat kerken verfrist worden wanneer zij zich toewijden aan een 24-7 gebedsweek: Iemand stapt 
een 24-7 gebedsruimte binnen, geeft een beetje van zijn tijd aan God, en zijn leven verandert! Lees op 
www.24-7prayer.nl/welerenbidden een verhaal over een gebedsruimte die het gebedsleven van een 
plaatselijke kerk versterkte. Nieuwe missionaire ideeën worden geboren in gebedsruimten en daardoor 
verandert de maatschappij waarin we leven. Er is iets bijzonders rondom de creativiteit, de toewijding en 
de aanwezigheid van Gods Geest in dit soort gebedsruimtes. Het inspireert mensen, die normaal worstelen 
met hun gebedsleven, te blijven bidden. Mensen zijn vaak verbaasd hoe snel de tijd voorbij vliegt in een 
gebedsruimte: een uur is zelden lang genoeg. 

Het enige wat nodig is om een 24-7 gebedsweek te organiseren is een gemeenschap die de uitdaging wil 
aangaan, een gebouw dat  dag en nacht veilig en toegankelijk is, wat tijd om het praktisch en geestelijk goed 
voor te bereiden en creatieve ideeën om een gebedsruimte in te richten zodat ook de meest onervaren 
persoon kan bidden! 

Ga jij de uitdaging aan?  

§§''Kunstenaars hadden onze steriele, lege ruimte omgetoverd tot een 
plek waar gebed gemakkelijk en avontuurlijk zou zijn... duizenden 
mensen die normaal niet geïnspireerd worden door de klassieke 
bidstonden ontdekten dat een uur in stilte in een kleine, lichtelijk 
chaotische ruimte hen kon genezen van een aversie tegen gebed en 
hun denken en soms zelfs hun leven kon veranderen§§'' § 

uit: Dag en nacht roepen zij tot God

http://www.24-7prayer.nl/welerenbidden
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6 stappen naar een 24-7 gebedsruimte  

1. Vorm een team 
Vind mensen met een hart voor gebed, goede communicatieve vaardigheden, creativiteit en 
organisatorisch talent. Vorm samen visie en maak een plan. 

2. Kies een week 
De meeste groepen vinden een week van 24-7 gebed lang genoeg om het een uitdaging te vinden en 
kort genoeg om haalbaar te zijn. Kies ervoor hoe lang en wanneer je wilt bidden: misschien tijdens een 
speciaal moment in het (kerkelijk) jaar? Of juist in een periode wanneer veel mensen beschikbaar zijn om 
te bidden? Je zal zien dat een 24-7 gebedsruimte een verslavende werking heeft op mensen... 

3. Registreer je gebedsruimte 
Registreer je gebedsruimte het liefst minimaal 2 maanden van tevoren op  
www.24-7prayer.nl/gebedsruimtes en krijg gratis toegang tot een online rooster, waar de 
gemeenteleden zich kunnen inschrijven voor een uur van gebed. Je krijgt ook meer informatie over het 
opzetten van een gebedsruimte en ontvang gratis advies van ons ervaren team. 

4. Vind een plek 
Vind een plek die 24 uur per dag toegankelijk is en waar meerdere mensen tegelijkertijd kunnen bidden. 
Je wilt geen enorme ruimte waar één persoon in verzuipt  maar ook geen bezemkast voor tien personen. 
Gebedsruimtes worden opgezet in kerken, tenten, caravans, winkels, kelders, slaapkamers en op veel 
meer plekken... 

5. Word creatief  
Creativiteit helpt mensen om hun taal te ontdekken om met God te praten. Maak daarom gebruik van 
alle zintuigen. Gebruik inspirerende afbeeldingen, prachtige poëtische teksten, kunst, muziek en meer. 
Het doel is om zoveel mogelijk mensen van allerlei leeftijden en persoonlijkheden te verbinden met God 
in gebed. 

6. Nodig mensen uit om te bidden en ga ervoor! 
Het plannen van een gebedsruimte is goed te doen. Maar mensen zover krijgen daadwerkelijk te komen 
bidden vergt extra aandacht. Begin zo vroeg mogelijk mensen uit te nodigen voor de gebedsweek: liever 
maanden van te voren dan de week voordat je begint. Welke communicatiekanalen gaan helpen jouw 
gebedsruimte te promoten? Hoe ga je mensen motiveren zich in te schrijven voor een uur van gebed?  

Op www.24-7prayer.nl/gebedsruimtes vind je veel meer informatie hoe je een 24-7 gebedsweek kan 
organiseren: van een uitgebreide handleiding, veel gestelde vragen tot ‘hoe motiveer ik mensen om te 
komen bidden?’ Mocht je nog veel vragen hebben over het organiseren van een 24-7 gebedsweek?  
Neem dan gerust contact met ons op door te bellen of te mailen. We helpen je heel graag verder. 

https://www.24-7prayer.nl/gebed/gebedsruimtes/
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Inrichting gebedsruimte 
Sommige mensen vinden het idee om een uur te bidden behoorlijk “uitdagend”. Wij blijven verhalen 
terughoren dat juist voor mensen die dit lastig vinden gebedsruimtes behulpzaam zijn.  
Diverse gebedsvormen helpen mensen hun eigen gebedstaal te ontdekken. Zorg voor een duidelijke 
instructie bij iedere gebedsvorm. Op www.24-7prayer.nl/gebedsruimtes vindt je meer ideeën hoe je de 
ruimte creatief kan inrichten.



De dynamische 
gebedsbijeenkomst
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De dynamische gebedsbijeenkomst 
Met een wat grotere groep samen bidden is een uitdaging, want de zaal zit vol met allerlei individuen die zich 
op verschillende manieren met God willen verbinden. 

Bijvoorbeeld: als jullie gebedsbijeenkomsten te stil zijn, met volop ruimte voor persoonlijke reflectie, dan zal 
een uitgesproken extravert en sociaal persoon het lastig vinden om de hele tijd bij de les te blijven. Maar op 
dezelfde manier kunnen te veel kleur, geluid en chaos andere persoonlijkheden weer afleiden. Het is dus erg 
belangrijk bij dynamische gebedsbijeenkomsten gebruik te maken van veel verschillende gebedsvormen, 
om al die verschillende persoonlijkheden erbij te betrekken. Als leider van de gebedsbijeenkomst ben je als 
het ware een dirigent van een orkest die ervoor zorgt dat iedereen betrokken blijft en niet stiekem in een 
hoekje zit te tukken. Je zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde toonhoogte zit met elkaar en met God. 

Hier zijn een paar tips: 

1. Verdeel de tijd in blokken van 10 minuten.  
Voor ieder blok kies je een gebedsonderwerp en gebruik je een andere gebedsvorm. Focus op 
verschillende onderwerpen: persoonlijk, lokaal, nationaal, wereldwijd. 

2. Wees creatief.  
Gebruik verschillende gebedsvormen (hardop bidden, stilte, spoken word, gebedenboeken, schrijven, 
tekenen, praten). Probeer een goede mix te creëren van persoonlijk gebed, gebed in kleine groepen of 
juist met zijn allen tegelijk bidden. 

3. Maak het tastbaar.  
Als je bijvoorbeeld bidt voor de vervolgde kerk: geef iedereen een steen voor in hun broekzak zodat elke 
keer wanneer ze de steen voelen een gebed voor de vervolgde kerk wordt uitgesproken. 

4. Blijf in beweging.  
Zorg ervoor dat er tijdsblokken zijn waar mensen staan of juist zitten, knielen of lopen.  
Op deze manier blijven je hart en verstand scherp. 

5. Proef de stilte.  
Gebruik momenten van stilte om je volledig op Hem te richten. Vetrouw erop dat God ook tot je wil 
spreken in de stilte. Neem hier genoeg tijd voor. De stilte mag best ongemakkelijk zijn. 

6. Bid de bijbel.  
Kies een bijbelvers en bid deze het met elkaar door als groep zodat God door de Bijbel in jullie midden 
spreekt. 

7. Aandacht voor aanbidding.  
Smeed de diverse blokken aan elkaar door tijd te maken voor praise & worship. Start en eindig hiermee. 
Door aanbidding stel je God centraal en ontvangt de groep geloof en een ander perspectief. 

8. Blijf verbonden.  
Sta altijd open voor de Heilige Geest: haast je niet en wees bereid je plannen te aan te passen. 
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Gebedsvormen voor de gezamenlijke gebedsbijeenkomst:

1. ABC  
Splits af en toe de groep op in kleinere groepen om iedereen actief betrokken te krijgen.  
In groepen van drie kan ieder zichzelf de rol van A, B of C toewijzen.  Als ze dit gedaan hebben, geef je 
hen drie specifieke gebedspunten die met een bepaald onderwerp te maken hebben. Wijs één punt 
toe aan de A’s, één aan de B’s en een aan de C’s. Dit vermenigvuldigt het gebed en betrekt iedereen 
actief bij de bijeenkomst. Iedere aanwezige weet waar hij of zij voor moet bidden. In plaats van een grote 
gebedsgroep heb je nu een heleboel kleine groepjes die tegelijkertijd bidden.

2. Schreeuw het uit  
Jezus bad soms ‘met luide stem’ en we lezen dat de vroege kerk hun stemmen ook samen verhief in 
gebed tot God. Vandaag de dag laat de kerk waar zij het hardst groeit ook dit model van gelijktijdig 
gezamenlijk gebed zien. Het voelt in het begin misschien ongemakkelijk maar er valt hierin een hoop te 
leren van onze broers en zussen in landen als Zuid-Korea, Indonesië, Nigeria, China en Argentinië. 
Gelijktijdig bidden is efficiënt, omdat we geloven dat God ieder van ons hoort. Ook blijf je gemakkelijker 
betrokken dan tijdens het luisteren naar lange toespraken van anderen totdat we uiteindelijk ‘amen’ 
zeggen aan het eind. Samen hardop bidden is ook een geweldige manier om onszelf aan te moedigen 
om gepassioneerd te raken over dingen die er echt toe doen. Als je op deze manier bidt, zul je merken 
dat het prettig is als er muziek op de achtergrond speelt. Het kan nodig zijn om mensen een beetje op 
weg te helpen en om hen een duidelijke focus te geven voor het gebed – iets wat inspireert. 
 
We moedigen mensen vaak ook aan om na te denken over een bepaalde bijbelse belofte waarop zij 
zich kunnen beroepen als ze niet weten wat ze anders kunnen zeggen. Op het moment dat de stemmen 
zachter worden (wat wellicht al na twee minuten gebeurt) moet je klaar zijn om naar het volgende 
onderdeel te gaan of een aanbiddingslied in te zetten.

3. 50/50  
Een andere manier om iedereen bij het gebed te betrekken (en om het ‘schreeuw het uit’-model een 
beetje gemakkelijker te maken) is om de groep in tweeën te splitsen en de ene helft te vragen om hun 
stem te verheffen en het uit te roepen tot God over een bepaald onderwerp terwijl de andere helft van 
de ruimte een aanbiddingslied zingt. Na een vers of een lied wissel je van helft. Dit is een goede manier 
om dankzegging te combineren met voorbede.

4. Zones.  
Je kunt de ruimte ook verdelen in een aantal  zones waaraan je verschillende gebedsthema’s 
of -accenten verbindt. Dit kan simpelweg inhouden dat je 3 of 4 posters maakt met specifieke 
gebedspunten erop en deze plakt op verschillende pilaren of muren van het gebouw. Geef mensen 
voldoende tijd om rustig rond te lopen en zacht of in stilte te bidden voor het onderwerp van hun keuze. 
Het is een goed idee om op de achtergrond zacht muziek te laten spelen om de stilte wat minder 
bedreigend te maken. Elke paar minuten kun je de mensen aanmoedigen om naar een andere zone te 
gaan.



Fuel the fire!
Deel je verhaal met ons. 

Heb je gebruik gemaakt van dit 
materiaal? We zijn heel erg benieuwd 
naar jullie verhalen! We geloven dat 
deze verhalen andere kerken en 
gemeenschappen gaan helpen bidden. 

Stuur daarom je verhalen, foto's, quotes 
en filmpjes. Beter nog: deel ze met ons 
aan de telefoon.

info@24-7prayer.nl 

+31 6 22 38 34 09 


