
Tips voor de 40 dagen van gebed 
 
Welkom bij de veertig dagen van gebed in de aanloop naar het Uniecongres op 27-30 
oktober (inclusief het precongres op 16 oktober).  
 
Algemene tips 

1. Dagelijkse themabladen 
Op de website van de unie kunt u de vertaling van het boekje 40 days, Prayers and 
Devotions to Prepare for the Second Coming geschreven door Dennis Smith 
downloaden. Dit boekje bevat 40 studies, voor elke dag één, gevolgd door vragen en 
gebedssuggesties 

2. Samenkomen in gebed 
Deze veertig dagen van gebed kunt u gebruiken voor uw gebedsgroep. U kunt 
hiervoor ook binnen uw eigen gemeente een gebedsgroep oprichten of aansluiten bij 
de landelijke gebedsgroep die in deze periode elke woensdag een gezamenlijk 
gebedsmoment heeft dat online plaatsvindt. Meer info kunt u vinden op [pagina met 
data en tijden]. U kunt ook met een gebedspartner persoonlijk of via de telefoon met 
elkaar bidden.  

3. Voorstel tijdschema 
U bent vrij in de wijze waarop u het gebedsmoment indeelt. Dit is een voorbeeld van 
een tijdschema dat u kunt gebruiken:  

a. Welkom en introductie (2-5 minuten) 
b. Zingen van een lied of een lied laten horen via bijvoorbeeld YouTube (3-5 

minuten) 
c. Lezen van de studie (5 minuten) 
d. Beantwoorden van de vragen (3 minuten) 
e. Gebed (10-15 minuten) 
f. Dankzegging (10 minuten) 

4. Geef elkaar de ruimte in gebed. Als er een stilte valt is dat niet erg. De heilige geest 
heeft dan ook de mogelijkheid om u in te geven als u voor een punt moet bidden. 
Zorg dat je gebed niet te lang wordt. Het gebed is spreken met God en geen 
presentatie van een theologisch onderwerp.  

 
Gebedspunten 
Houd rekening met de grote van je groep. Bij een kleine groep kun je de gebedspunten 
inventariseren, maar bij een grote groep gaat daar veel tijd in zitten. Bij een grote groep 
kunnen de gebedspunten over de deelnemers verdeeld worden. Denk bij het gebed met 
name ook aan het unie congres, de uitstorting van de Heilige Geest e.d.   
 
Vasten 
Om deze 40 dagen van gebed te ondersteunen kunt een of meer dagen vasten. Dit vasten 
kan zijn dat u zich bijvoorbeeld onthoudt van tv, films, social media, snoepen o.i.d. U kunt 
deze extra tijd gebruiken om te bidden en de bijbel te bestuderen. Je kunt deze 40 dagen 
van gebed beginnen met een dag met vasten.  
 
 


