
 

 
 
 

Een 24-uurs-gebedsketting in België! 
 

Mei 2009 

Het Gebedsnetwerk.be had al enkele jaren 
het verlangen om een non-stop 

gebedsketting te starten die 24 uur op 24, 
7 dagen op 7, 365 dagen per jaren door 
zou gaan met gebed voor ons land. En in 

maart 2009 hebben we het startschot 
gegeven! Een nieuw idee is dit absoluut niet, integendeel, we hinken ver 

achterop bij de rest van de wereld. In vele landen bestaan er al tientallen van 
dat soort kettingen.  
En een “nieuwe mode” is het ook niet. De woestijnvaders van de 3e tot de 5e 

eeuw deden aan 24/7 gebed in hun kluizen of kloosters. De Ierse monnik 
Comgall startte in het jaar 558 in zijn klooster in Bangor bij Belfast een 24/7 

gebed dat ongeveer 300 jaar volgehouden werd. Bekend is ook de Moravische 
Broederschap in Herrnhut die in 1727 een 24/7 gebed begon, dat 125 jaar stand 
hield.  

Tijdens de laatste twintig jaar, vanaf ongeveer 1985, zijn er wereldwijd meer 
dan 5000 24/7 gebedswaken opgestart, in meer dan 150 landen. Op de Olijfberg 

startte in 1987 het House of Prayer, waar non stop voor alle volken gebeden 
wordt. In de beruchte Los Olmos gevangenis in Argentinië zijn dag en nacht 
bekeerde gevangenen in grote groepen aan het bidden; hetzelfde geldt voor de 

Pollsmoor gevangenis in Zuid-Afrika. In Orange Farm, een township in Zuid-
Afrika met 1,3 miljoen inwoners, is het misdaadcijfer 

met 20% gedaald sinds er gebedskettingen begonnen 
(nu al 60!). Zuid-Korea is een land dat al langer 
bekend staat om haar volhardende, vurige en 

gedisciplineerde gebed. De gebedsbeweging in 
Brazilië streeft naar 

1000 
gebedskettingen. 
Kortom, het is een 

wereldwijd fenomeen geworden dat snel 
groeit1. De bedoeling is het land en de wereld 

te bedekken met een koepel van 
onophoudelijk gebed. 

 
Ook in België zijn we dus eindelijk ook van 
start gegaan. Hoe werken we concreet? We 

                                                 
1
 Zou je graag een dvd ontvangen met enkele inspirerende video-clips over 24-

uurs-gebed en andere gebedsinitiatieven, stort dan 6 EUR op 652-8133843-87 
van Gebedsnetwerk.be met vermelding “dvd gebed”. 
 

“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) 



zoeken 168 (= 24x7) bidders die elk één vast uur per week in gebed gaan en 

hun plaats innemen in de ketting, zodat de hele week gevuld is. Je mag dit alléén 
doen of met een klein groepje. Je mag het thuis doen of in een gebedsruimte. Na 

je gebedsuur stuur je een sms’je naar de volgende persoon in de lijst, of je bidt 
even samen aan de GSM om de fakkel door te geven.  
 

We hebben een beperkt aantal 
gebedsonderwerpen (3-4) die we aan alle 

bidders opgeven, zodat we hier gezamenlijk 
voor bidden totdat we een doorbraak zien.  
Zo willen we één voor één muren naar 

beneden halen zodat we een nieuwe wind van 
Gods Geest gaan ervaren in ons land. 

 
Tot slot: we willen deze ketting zo snel mogelijk vol zien! Borrelt dit ook in 
jouw hart? Wil jij ook meehelpen de geestelijke atmosfeer in ons land open te 

bidden? Overweeg bij jezelf welk soort uur jou het best zou passen (’s morgens 
vroeg, overdag, ’s avonds, ’s nachts…), kijk op de website (zie onderaan) welke 

uren nog vrij zijn, en geef je dan op bij Gerda Raemaekers: 
247@gebedsnetwerk.be of 0486/613 602. 

 
Namens het Gebedsnetwerk-team, 
 

Willy, Ignace, Miet, Donat, Jorien, Rein, Tim 
 

P.S. Op http://www.gebedsnetwerk.be/247-gebed/ kan u ook alle info vinden. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

“Zal God dan niet zeker recht 
verschaffen aan zijn 
uitverkorenen die dag en 

nacht tot hem roepen? Of 
laat hij hen wachten?”  

(Lukas 18:7) 
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