
 

 

Samen met ‘Fire in the City!’  
 

Zaterdag 28 april 2018, 10u – 22u Brussel 
 

 
Kom talrijk! België heeft jou nodig! 

 
Stel je even voor: ALLE christenen in dit 

land één dag per jaar in éénparig gebed!!!  
 
Dat is het doel van deze dag: samen bidden en 

aanbidden, een troon bouwen voor onze God, Zijn 
aangezicht zoeken én Zijn wil voor ons land. We 
zullen schouder aan schouder op de bres staan voor 

België en de kracht van éénheid in gebed ervaren! 
We gaan voor niets minder dan doorbraak en 

opwekking, een shift in de geestelijke atmosfeer 
boven België! 
 

Deze dag is open voor alle christelijke 
gelovigen! Ze richt zich op heel België en zal drietalig (NL, FR & ENG) zijn. 

 
Datum: zaterdag 28 april 2018, 10.00u – 22.00u 
 

Plaats: Vineyard Brussels, Vorstlaan 220, 1160 Brussel  
 

We roepen iedereen op om drie dagen (26-28 april) mee te 
vasten als voorbereiding; op de dag zelf zal er wel drank 
voorzien worden. In de grote zaal zal doorlopend 

aanbidding zijn, ook tijdens de pauzes (die plaats hebben 
in de kleine zaal). De blokken zijn om 10u, 13u, 16u, 

19u. Je bent uiteraard vrij om één of enkele delen te 
komen. Er zullen prayer stations zijn in de zaal. De 
muziekbands en gebedsleiders komen uit alle hoeken van 

het land. Om 13u zullen ook teams uitgaan voor outreach 
in de stad.  

 
Vervoer: met de auto: parkeren op parking van de Carrefour ernaast 

Met openbaar vervoer: neem vanaf Brussel-Centraal de metro (lijn 5) naar Hermann-
Debroux; het is vlakbij deze eindhalte 
 

Stuur deze uitnodiging a.u.b. door aan medebidders in en buiten uw gemeente. En deel 
ons op Facebook en andere sociale media. 

 
Meer info? mail ons: gebedsnetwerk@scarlet.be 
 

  
 

Kom mee bidden, 
zegen ons land en je 

zal ook zelf 

gezegend worden! 

“Blaas de bazuin in Sion, 

kondig een vastentijd af, roep 
een bijzondere samenkomst 

bijeen. Verzamel het volk, 
heilig de gemeente, breng de 

oudsten bijeen… Laten de 
priesters, de dienaren van de 
HEER, wenen tussen de voorhal 

en het altaar, en laten zij 
zeggen: Ontzie Uw volk, 

HEER… Waarom zouden ze 
onder de volken zeggen: Waar 
is hun God?” (Joël 2:15-17) 
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