
Gebedsboekje… 

« GEESTELIJKE GESCHIEDENIS VAN BELGIE » 
 

 

 

Pray4belgium is al sinds 2003 actief om 

gebed te mobiliseren en te coördineren in 

en voor België. Nu hebben wij, na twee jaar 

onderzoek, een boekje geschreven over de 

“Geestelijke geschiedenis van België”. 

Het is een klein, handig boekje (22 blz.) 

met wat basisgegevens over ons land, 

historische feiten en achtergrondinformatie, 

nuttig en nodig om te weten voor iedereen 

met een gebedshart voor ons land. Vele 

buitenlanders die als zendeling of om 

andere redenen in ons land komen wonen, 

weten vaak niet wat “in de lucht” hangt of 

begrijpen de problemen niet. Speciaal voor 

hen is dit boekje samengesteld om hen 

meer inzicht te geven, en hen ook te tonen 

hoe ze beter en meer geïnformeerd voor 

België kunnen bidden. Maar ook vele 

autochtonen kunnen er nog uit leren over 

hun eigen achtergrond. Er komen 22 

onderwerpen aan bod zoals het ontstaan 

van België, de worsteling met onze 

identiteit, bloedvergieten, de geschiedenis 

rond Kongo, humanisme en vrijmetselarij, 

de spanningen tussen Vlamingen en Walen, 

ethische kwesties (abortus, euthanasie, 

homohuwelijk…), het geestelijk klimaat in ons land en in de kerken enz.  

In de kadertjes staan tegelijk 30 gebedsonderwerpen.  

Ideaal dus om voor het land te bidden, maar ook om als cadeautje te geven aan 

bevriende buitenlandse christenen. 

Het boekje bestaat in het Nederlands, Frans, Engels, Portugees en Fins. Er zijn er al meer 

dan 2500 van verkocht en verspreid over (minstens) vier continenten. 

Het is te bestellen bij Gebedsnetwerk.be, p/a Achille Detiennestraat 38, 1030 Brussel of 

via e-mail: pray4belgium@scarlet.be.   

De prijs is 5 € (verzending inbegrepen), te storten op de bankrekening van 

Gebedsnetwerk.be: 652-8133843-87 (IBAN: BE67 6528 1338 4387) (BIC/ Swift Code: 

HBKABE22). Bij bestelling van 2 stuks = 9 EUR, 5 stuks = 22 EUR, 10 stuks = 43 EUR…) 

 

Mag dit boekje ertoe bijdragen dat meer mensen met meer inzicht en meer bewogenheid 

voor ons kleine landje op de knieën zullen gaan! 
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