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Amen   

Gebedsgereedschap:  
Hoe organiseer je een  
24-7 gebedsruimte? 

Wat? 
Dit gebedsgereedschap helpt je om een 24-7 gebedsruimte te organiseren in jouw 
omgeving. 

  

Waarom?  
‘In gebed de handen vouwen is het begin van een opstand tegen de wanorde in deze 
wereld.’ Karl Barth 

 

Bijbelgedeelten 
‘Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch 
nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun hem 
evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde 
heeft bevestigd.’ Jesaja 62:6-7

 

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ 
Matteüs 18:20

 

‘In het huis waren ook de vrouwen die met Jezus meegegaan waren naar Jeruzalem. 
En ook Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers waren er. Ze waren voortdurend 
aan het bidden, samen met de apostelen.’ Handelingen 1:14 (BGT) 

Een korte inleiding op 24-7 gebed 
 

Christenen doen al tweeduizend jaar aan non-stop, 24-7 gebed. De kerk is geboren 
in een gebedsruimte in Jeruzalem waar de eerste christenen ‘voortdurend aan het 
bidden’ waren (Handelingen 1:14).
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Voortdurend en volhardend gebed is sindsdien steeds het kenmerk van de meest 
indrukwekkende momenten in de kerkgeschiedenis.

Wanneer we ons goed in de Bijbel verdiepen, zou ons dit niet moeten verbazen. 
God heeft altijd voortdurende verbinding met ons gewild. We zien dit al in de Hof 
van Eden. Daar wandelde God in ononderbroken vriendschap met de mensen in de 
avondkoelte.

Ondanks dat dit niveau van vriendschap verbroken werd door de egoïstische keuze 
van de mens, is God altijd gericht geweest op het herstellen van deze diepe eenheid 
en vriendschap.

Dus hoewel we terecht gefascineerd en geïnspireerd zijn door geboorte van de 
vroege kerk uit de Heilige Geest, hoeven we ook weer niet zó verbaasd te zijn dat 
het allemaal losbarstte door hun nieuw gevonden passie voor gebed. Daar heeft God 
ons voor gemaakt. Het grootste doel van de mens is constant bewustzijn van zijn 
aanwezigheid. 

In september 1999 besloot een groep jongeren uit Chichester in Engeland een 
maand lang, dag en nacht, een gebedsruimte open te stellen. Ze waren geïnspireerd 
door deze Bijbelse verhaallijn en opvallende momenten van opwekking uit de 
kerkgeschiedenis. Ook werden ze uitgedaagd door hun eigen gebedsloosheid en 
werden ze aangemoedigd door de Geest om Gods aangezicht te zoeken. 

 

God verscheen op de meest opmerkelijke en verrassende manieren. De 24-7 Prayer-
beweging werd geboren en deze ‘gebedsbijeenkomst’ is sindsdien, dag en nacht, 
zonder ophouden, op allerlei verschillende plekken doorgegaan. Elk moment van 
deze eeuw, tot vandaag aan toe.

Doen: Hoe organiseer je een 24-7 gebedsruimte? 

Een 24-7 gebedsruimte kan een enorme boost zijn voor het gebedsleven in een 
gemeenschap. Het is een schitterende plek om op nieuwe manieren te leren bidden, 
om blijken van de hoop, dromen en behoeften van de kerk te zien en om voor je stad 
te bidden.

 

Op de 24-7 Prayer-website staat alles wat je nodig hebt om te beginnen met 24-7 
gebed in je gemeenschap of kerk: 24-7prayer.nl/gebed/gebedsruimtes
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We raden je ook sterk aan om je gebedsruimte te registreren op 24-7prayer.com/register.  
Dit geeft je exclusieve toegang tot het online inschrijfformulier voor mensen die gebruik 
willen maken van je gebedsruimte.

Boeken over 24-7 gebedsruimte       

Nederlands
 ● Dag en nacht roepen zij tot God – Pete Greig 

Engels
 ● Dirty Glory – Pete Greig 
 ● Gatecrashing – Brian Heasley


