
HEER, GENEES ONS LAND
24u online gebedsinitiatief voor christenen in gans Belgie

14 DECEMBER 2021 

OPROEP TOT GEZAMENLIJK BIDDEN & VASTEN

De coronacrisis geeft zware gevolgen voor ons land. Het is nu een tijd om in eenheid te staan en

samen te bidden en te vasten. Doe jij mee? We bidden voor genezing van zieken, van

verwarring, verdeeldheid, angst, controle, halve waarheden, ... De Bijbel omschrijft een

wonderlijke bevrijding van Petrus uit de gevangenis terwijl het volk voortdurend samen bad

(Hand 12:4). Samen bidden doet wonderen ontstaan. 

We komen samen op zoom:
Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/87247335928?

pwd=Z3ZtRGZpbS9GTE1Nek5LV0tYSHEyQT09

Meeting ID: 872 4733 5928

Password: 103695

Voor de 24u is dezelfde zoomlink. Het is als een vuur dat blijft branden 24u lang.

Is zoom nieuw voor jou? Hier kan je meer informatie vinden  (Zoom Instructie - YouTube) 

Verschillende leiders zullen ons leiden in gebed, telkens vanuit hun unieke stijl.  Ook zullen een

aantal aanbiddingsleiders via aanbidding genezing vrijzetten over ons land. 

WIE? WANNEER? Zie gebedsschema. Elk uur ben je welkom om mee

te bidden en te aanbidden! 
Kijk naar de taal waarin gebeden en aanbeden wordt (NL-FR-ENG)

Tijd: start 13 december 23:00 tot 14 december 23:00

 Praktische richtlijnen:
- Kom de zoomsessie binnen aan het begin van elke uur.

- Als je niet spreekt zet je geluid op stil, ook om niet te storen met achtergrondgeluiden

- Zet je video aan, dat helpt om beter te connecteren met elkaar.

- Blijf met je focus op de Heer, ook als er technische problemen of onregelmatigheden zijn. Het

gaat om Hem en niet om de zoom. 

- Zing uit volle borst mee tijdens de aanbidding maar zet je geluid op stil. 
 Dit initiatief wordt gesteund en gepromoot via Pray4Belgium en vele kerken. Meer
vragen? Richt je naar Jense Somers, healingbelgium@gmail.com

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij
Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit

de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (2 Kron 7:14 HSV)

https://us02web.zoom.us/j/87247335928?pwd=Z3ZtRGZpbS9GTE1Nek5LV0tYSHEyQT09
https://www.youtube.com/watch?v=2yA00-B2FXk
https://www.youtube.com/watch?v=2yA00-B2FXk

