
Welkom, zusters in Christus van over de hele wereld! 

Voorgestelde tijdlijn voor het evenement 
30-minuten introductie video 
Welkomstscript voor host
Schriften en geheugensteuntjes voor het gebed

We zijn heel erg dankbaar voor jullie inzet en deelname aan She Loves Out Loud Global. Op 5 november 2022
zul je je in één hartslag verenigen met vrouwen over de hele wereld terwijl we bidden voor dezelfde behoeften,
en samen dezelfde Bijbelse beloften verkondigen.

Jeremia 32:39 zegt: "En ik zal ze één hart en één doel geven om mij voor altijd te aanbidden..." Wat een
prachtige belofte!

De volgende pagina's dienen als gids om je planning te vergemakkelijken terwijl je op 5 november 2022 jouw
eigen gebedsevenement organiseert. We moedigen je aan om je gebedstijd te leiden in de vorm die jij het
beste vindt, en we hebben het volgende beschikbaar gesteld om als hulpmiddelen te gebruiken:

Houd er rekening mee dat je naast deze items, 2-4 weken na het live-evenement op 5 november, de volledige
4-uur durende programma-opname ontvangt. Dit is ons gratis geschenk dat je kunt gebruiken zoals jij dat wilt.
We zullen hiervoor ook bijschriften in de door jou gevraagde taal leveren.

Lees de volgende pagina's aandachtig door. We bidden ervoor dat jij en jouw groep vrouwen Gods
aanwezigheid op een nieuwe en frisse manier zullen ervaren, en dat je hoopvol en gezegend zult vertrekken!

Laten we beginnen! 

Met dankbare harten,
Diane Strack met het She Loves Out Loud Global-team



VOORGESTELDE TIJDLIJN
Gebruik de lege plekken om de tijden van jouw evenement op te schrijven in het onderstaande schema:

_____   LEIDING/HOST WELKOM

_____   VIDEOPROGRAMMA

0:00 SPEEL DE VIDEO (30 MINUTEN)

0:00 - 1:35            Inleiding | Ephie Johnson

0:00 - 9:13            Een echte vrouw: (Her)ontdekken van Het Goede Ontwerp van God | Donna Gaines

9:13 - 9:48             Tijd om te bidden

9:48 - 17:53           Groot gebed: De kracht van het gebed van een vrouw | Christi Haag

17:53 - 19:10          Tijd om te bidden

19:10 - 28:03         Het Onze Vader en de Gift van de Verlossing | Diane Strack

28:03 - 29:02       Afsluitgebed | Ephie Johnson

 

_____  TEKSTLEZING EN GEBED (5-10 minuten)

_____  AFRONDING

             (Je kunt meer tijd besteden om samen te aanbidden, een maaltijd te delen, over je ervaringen te

praten, enz.)

 Tijdlijn evenement



OPEN JOUW VIDEO OM TE DOWNLOADEN
De video van 30 minuten is beschikbaar en ondertiteld in verschillende talen. Selecteer hieronder de
optie die het meest geschikt is voor jouw groep.

        ENGELS

        SPAANS

        FRANS

        HONGAARS

 

Videobron

VIDEO         

VIDEO         

VIDEO         

VIDEO         

VIDEO-INHOUD EN HOOFDSTUKKEN
Introductie en welkom                                                                                Ephie Johnson – She Loves Out Loud
Echte vrouwen: (Her)ontdekken van Het Goede Ontwerp van God      Donna Gaines – Bellevue Women
Groot gebed: De kracht van het gebed van een vrouw                          Christi Haag – One More Child 
Het Onze Vader en de Gift van de Verlossing                                         Diane Strack – She Loves Out Loud
Afronding                                                                                                     Ephie Johnson – She Loves Out Loud

Onze aanbeveling:
Als je geen stabiele internetverbinding hebt, raden we je aan om je video voorafgaand aan het
evenement te downloaden. Op deze manier kun je de video zonder onderbrekingen rechtstreeks vanaf
jouw apparaat weergeven.

Hallo en bedankt dat jullie erbij zijn voor She Loves Out Loud Global! 
Ik ben (jouw naam en titel). We zijn hier vandaag samen gekomen om samen te bidden, samen te zijn en

te bidden, en elkaar aan te moedigen. Ik hoop dat je hier weer weggaat met een nieuw begrip van Gods

liefde voor jou, en dat de Heilige Geest je zal vullen met vreugde en vrede. Dit zal een tijd zijn waarin

we elkaar beter kunnen leren kennen en ons in gebed kunnen verenigen met vrouwen over de hele

wereld.

Laten we nu kijken naar deze 30-minuten durende video die ons door deze tijd samen zal leiden.

Welkomstscript voor host 

PORTUGEES

NEDERLANDS

       

VIDEO 

VIDEO 

       

https://vimeo.com/763823574
https://vimeo.com/763823774
https://vimeo.com/763823874
https://vimeo.com/763824011/3c448487a3
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1


“Dus God schiep de mensheid naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep hij hen;
mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en
word talrijk; vul de aarde en onderwerp haar.” Genesis 1:27-28
 
Here God, Degene die man en vrouw door uw eigen hand heeft geschapen, wij danken U dat U ons
de belofte van een vruchtbaar leven hebt gegeven. Uw hart spreekt tot ons terwijl we tot U bidden,
en we worden aangemoedigd te weten dat alle vrouwen door U gewaardeerd worden. U heeft ons
geschapen met een speciaal hart van liefde. Vandaag bidden we voor vrouwen van verre overzeese
landen die de Ene Ware God niet kennen en niet weten hoe trouw U bent. We bidden voor vrouwen
die terneergeslagen zijn, oneerlijk worden behandeld of in armoede leven. Zodat ze mogen
begrijpen dat de vreugde van het ontvangen van de verlossing in Christus; en van het horen, lezen
en spreken van Uw Woord alles kan overwinnen. Ik bid dat U mij de kans wilt geven om anderen te
dienen door aanmoediging en door te delen wat ik in handen heb.

“Maar God heeft echt geluisterd, en hij heeft gehoor gegeven aan de stem van mijn gebed.”
Psalm 66:19

Here God, ik buig vandaag mijn hart voor U ter ere van God Almachtig. U staat bij velen bekend als
de Beschermer, Genezer en Voorziener, en hiervoor loven wij U. In de overtuiging dat U naar mijn
hart luistert en ernaar verlangt mijn gebed te beantwoorden, doe ik openlijk deze verzoeken:
___________________________
Mijn lichaam heeft genezing nodig, en ook mijn geest en mijn ziel. U alleen, Heer, bent in staat om
meer te doen dan ik kan beginnen te geloven. Ik vraag U mij het geloof te geven om de
moeilijkheden in het leven te doorstaan,   en om de bezorgdheid die probeert mijn gedachten te
vullen te overwinnen. “Laat Uw werk worden getoond aan uw dienaren, en Uw wonderbaarlijke
macht aan hun kinderen. Laat de gunst van de Heer, onze God, over ons zijn en laat het werk van
onze handen ons vorm geven; ja, laat het werk van onze handen tot stand komen!” (Psalm 90:16-17)

 

Geschriften en voorbeeldgebeden 



“Dus zo moet je bidden: 'Onze Vader in de hemel, geheiligd zij uw naam, uw koninkrijk kome, uw
wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. En vergeef ons
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, voor
altijd. Amen.'” Mattheüs 6:9-13

 Heer, we danken U dat U ons over de hele wereld hebt samengebracht om Uw heilige naam te
prijzen. U bent onze Vader, de God die van elke ziel houdt en die voor ieder van ons heeft gepland
om elkaar aan te moedigen en te helpen terwijl we samen bidden in Jezus' naam. Vandaag vragen
we U om onze zonden te vergeven en ons te bevrijden van de pijn van het verleden door ons te
leren degenen te vergeven die onvriendelijk of kwetsend voor ons zijn geweest. Wij danken U voor
bescherming tegen de boze. En we beëindigen deze momenten door ons hart volledig aan U te
offeren terwijl we de Ene God loven, trouw en waarachtig, de Verlosser die is gekomen om ons te
bevrijden en ons de hoop op eeuwig leven samen met U in de hemel te geven. Selah. Amen.

 

Geschriften en voorbeeldgebeden 

De She Loves Out Loud Global Resource wordt u aangeboden door:

BLIJF VERBONDEN!
Word lid van onze gemeenschap van biddende vrouwen over de hele wereld door ons te volgen op

onze sociale kanalen:

@shelovesoutloud @out_loves


