
 

 
 

 
 
VISIE - MISSIE - DOELSTELLINGEN 
 

Het “Gebedsnetwerk.be” is een netwerk van mensen die zich door God geroepen 

weten om te bidden voor België. 

 

Voorbidders zijn als wachters op de muur van een stad om haar geestelijk te 

beschermen. Dag en nacht roepen zij tot God, en tegelijk zijn zij waakzaam voor 

mogelijk aankomend gevaar.  

 

Onze missie is drieledig: we willen voorbidders… 

- mobiliseren: motiveren,  

- trainen: onderrichten, oefenen 

- coördineren: op één lijn brengen, samenbrengen rond dezelfde gebedsdoelen 

 

Onze strategische doelstellingen:  

 

De missie willen we uitwerken op verschillende niveaus: 

 
1. Onderwijs over gebed en voorbede 

 

1.1 onderwijs (artikels, predikingen, seminars…) over gebed voor het bredere 
publiek: om mensen enthousiast te maken voor gebed, visie en geloof te 

geven voor gebed 
1.2 christenen stimuleren om meer te bidden voor het grotere geheel (hun 

gemeente, stad, regio, land, werelddeel, de wereld, en de overheden op al 

deze niveaus) 
1.3 onderwijs om voorbede en geestelijke strijd te stimuleren, niet alleen 

theoretisch, maar ook door training in de praktijk 
1.4 stimuleren van onderwijs over gebed en voorbede door het aanbevelen, 

verspreiden en verkopen van boeken of cassettes 
1.5 gemeenten dienen met praktische hulpmiddelen i.v.m. gebed 

 

2 Uitbreiden van het Gebedsnetwerk zelf 
 

2.1 in kwantiteit (het aantal voorbidders): voortdurend blijven mensen 
oproepen en werven, zodat steeds meer christenen op de bres gaan staan 
voor ons land 

2.2 in kwaliteit: de kracht en diepgang van onze voorbede versterken 
(autoriteit, profetische kracht, impact) 

 
3 Gebed en voorbede organiseren en stimuleren: 

 

3.1 organiseren van gebedsdagen en gebedsnachten 
3.2 meewerken aan bestaande gebedsinitiatieven  



3.3 stimuleren van:  

3.3.1 gebedsduo’s en -trio’s: dat voorbidders elkaar per twee of drie 
opzoeken om een uur per week gerichte voorbede te doen 

3.3.2 lokale voorbedengroepen of gebedskettingen per gemeente 
3.3.3 intergemeentelijke gebedsgroepen (van alle gemeenten en kerken in 

een stad) 

3.3.4 regionale, provinciale en landelijke gebedsgroepen, 
gebedskettingen, of netwerken 

 
4. Coördineren: 

 

4.1 een band scheppen tussen al deze voorbedengroepen, door bijv. een 
tijdschrift, e-mailnieuwsbrief, website, regelmatige samenkomsten, 

studiedagen, gebedsdagen… 
4.2 eenheid creëren in gebedsonderwerpen en gebedsrichting: 

4.2.1 gebedsonderwerpen verzamelen, inventariseren, selecteren en 

doorgeven 
4.2.2 informatie over gebedsinitiatieven verzamelen, selecteren en 

doorgeven 
4.2.3 profetisch inzicht nastreven in de geestelijke situatie van ons land, 

en daaruit gebedsonderwerpen verzamelen 
4.3 goede contacten onderhouden met gemeenten, en een netwerk van 

gebedscoördinatoren uitbouwen 

4.4 contacten leggen en onderhouden met andere gebedsnetwerken en –
organisaties in binnen- en buitenland 

 
5. Vanuit het gebed mee initiatieven nemen of ondersteunen van eenheid en 
verzoening, herstel en genezing, en een profetische stem laten klinken die de 

weg bereidt voor het koningschap van Christus. 


