Cat. 3 # 6 Gebedsbedekking van een gebied

Pieter Bos
Wat kan het inhouden een "Gebied bedekken met Gebed"?
Gebedswandelingen:
Om allen en alles, personen, bedrijven, scholen, vaders politieagenten, buschauffeurs, in het gebied regelmatig
en trouw te bedekken met zegen en met proclamatie. Bedekken met o.a. het "Jezus-Gebed": "Jezus Christus,
Zoon van God, ontferm U over ons."
>> Dit maakt manifest: Gods waarheid over allen en alles.
24 uurs bedekking met gebed of aanbidding:
Gemeenten en/of gebeds- of bijbelgroepen bidden in groepen volgens een schema de klok rond. Vele
gemeenten in de wereld, ook in Europa, zijn door deze aanpak totaal veranderd.
>> Dit maakt manifest: Gods aanwezigheid is hecht en permanent.
Gebedshuis-bedekking:
Een gelovige of een gelovig gezin wijdt zich toe elke dag minstens vijf minuten te bidden voor de buren of de
collega’s en verandert zo het geestelijk klimaat in zijn woon- of werkomgeving (en functioneert zoals effectieve
“vuurtoren-van-gebed” voor woon- of werkomgeving). Na enige tijd kunnen de ledenlijsten van de
samenwerkende gemeenten worden samengevoegd en per (postcode-)gebied worden een of meer
"gebedshuizen" geopend, van waaruit gebed wordt aangeboden aan alle bewoners/collega's en bedrijven en
scholen van dat gebied. De stad Bergen, Noorwegen, is door deze strategie volkomen veranderd!
Dit maakt manifest: Gods kracht is overal en altijd.
Gebedsaltaar:
Gebedsverbond, met de kracht van verbond, en dus: van volharding! Een altaar van gebed of lofprijzing is in
feite een verbond met God om zó vaak, zó lang, voor dát doel, God te zoeken (net als bij een huwelijk: deze
personen, met alle plussen en minnen, en zo lang ze leven). Daarbij geldt, dat bidders misschien zwakke
verbondspartners zijn, maar God als verbondspartner is sterk en zal ons vasthouden.
>> Dit maakt manifest: De Bruid wacht op de Bruidegom!!
Voorgangers gebed:
De Gemeente als Lichaam in slagorde. De Gemeente van een stad of streek is verantwoordelijk voor die stad of
streek; de voorgangers, in gebedseenheid en heiligheid, als de "geestelijke B&W," mogen Gods bescherming en
bestemming voor die stad of streek afsmeken.
>> Dit maakt manifest: De Bruid staat naast de Bruidegom!
Apostolische bedekking:
Eenheid, gebrokenheid en zalving van de voorgangers leiden (niet automatisch) tot een apostolisch mandaat,
tot het binden van territoriale geesten en het tot aanzijn roepen van de bestemming van "haar" stad of streek.
>> Dit maakt manifest: De Bruid regeert met de Bruidegom! (2Tim 1:11; 1Cor 15:9-11, Ef. 3:10)
Dit is geen schema om af te werken, maar een kader voor verootmoediging en verwachting. De leugen van het
"post-christelijk" wordt overwonnen als de waarheid wordt ontdekt en geleefd en gebeden. God wil een
verbond met uw stad en provincie; eerst via de Gemeente, dan via de Burgemeester en Commissaris van de
Koningin/Koning.

