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Met dit “manifest” willen we als Gebedsnetwerk duidelijk onze lange termijn visie
proclameren. Tegelijk is dit een oproep om elk van deze punten eerst in de
geestelijke wereld “in het bestaan” te bidden.










Elke christen een gebedsstrijder
Elke gemeente een gebedscel
Elke wijk een gebedsduo of –trio
Elke stad een stadsgebed
Elke regio of provincie een netwerk
Elk segment van de maatschappij een
gebedskern
Een nationaal gebedsnetwerk
Een nationaal gebedsleger

1. Voor een algemene strijdersgeest onder christenen (i.p.v. passiviteit):
 dat zelfs de “kleinste” een held mag worden en zijn gebied
zal veroveren en vergroten (zelfs de kleinste in Gods
koninkrijk is groter dan Johannes De Doper, Matt. 11:11).
 dat christenen meer visie krijgen om te bidden voor het
grotere geheel (hun gemeente, stad, regio, land…)
2. Dat leiders en voorgangers visie zullen krijgen voor de bediening van voorbede:
 dat ze zelf een strijdersgeest mogen hebben, en een krachtig gebedsleven
mogen voorleven
 dat ze mensen in hun gemeente zullen vrijzetten en aanmoedigen, bijv.
gebedscellen
 dat elke gemeente een enthousiaste gebedscoördinator zal hebben
3. Dat er gebedsgroepen mogen komen op alle
niveaus:
 locaal, regionaal, provinciaal, nationaal, Europees…
 in elke wijk, voor elke school, in elk bedrijf, in het
parlement…
 voor een ontelbaar aantal gebedsduo’s en -trio’s
 stadsgebed: dat in elke stad alle leiders zich zullen
verenigen om voor hun stad te bidden








gebedsgroepen voor alle verschillende sectoren van de samenleving: politiek,
media, onderwijs, wetenschap, entertainment, sport, kunst, economie, sociale
sector, derde wereld, jeugd…
voor een nationaal gebedsontbijt in het parlement
een 24-uurs-gebedsketting die dag en nacht het land zal bedekken met
vurige voorbede
voor nationale gebedsdagen waar werkelijk alle kerken uit alle landsdelen
actief zullen aan deelnemen
voor kwantiteit én kwaliteit: gebedsgroepjes die als paddenstoelen uit de grond
schieten, en die ook met passie, geloof en autoriteit zullen bidden en
daadwerkelijk terrein innemen

4. Voor een gebedsleger:
 voor gebedsstrijders en officieren in alle rangen (ook
achterhoede, ondersteuning, verzorging…)
 voor discipline in hun persoonlijk gebedsleven, een
gezond gezinsleven, persoonlijke heiliging
 voor voorbidders die ontmoedigd zijn, moe, gewond,
overbelast: bid ze terug, dat ze verkwikt, hersteld, verfrist en vrijgezet mogen
worden van alles wat hen tegenhoudt of afremt.
 voor sterke onderlinge eenheid: koninkrijksrelaties,
verbondsrelaties
 voor een nieuwe generatie, jongeren die een fundament
van gebed in hun geestelijk leven hebben.
 dat alle bovennatuurlijke gaven van de Geest rijkelijk
mogen aanwezig zijn en als normaal zullen functioneren:
apostolische gaven, profetische mensen, die van op hun
toren ver en scherp kunnen zien (“verkenners”, spiritual
mapping)…
5. Voor eenheid in de gebedsbeweging:
 visie voor het grotere geheel (het land…) i.p.v.
ieder in zijn eigen kleine hoekje: zich verbonden
weten met elkaar in éénzelfde strijd
 voor samenwerking en onderlinge bevruchting
tussen Vlamingen en Walen, Belgen en
buitenlanders
 dat het gebedsleger mag vooroplopen in de eenheid
tussen kerken en denominaties en verzoening mag
teweegbrengen
 voor vruchtbare contacten en uitwisseling met buitenlandse, internationale
netwerken
 dat de gebedsbeweging zich zal engageren in nationale en internationale
verzoening en schuldbelijden tussen volken en bevolkingsgroepen (b.v.
tegenover onze oud-kolonies Kongo, Rwanda, Burundi, tegenover het Joodse
volk, tussen Vlamingen en Walen enz.)
6. Dat uiteindelijk Gods koninkrijk zal doorbreken (niet
alleen in de kerken, maar ook) in het land: dat in alle
sectoren godvrezende mensen zullen komen en God de
ruimte krijgt die Hem toekomt.

