Je hebt het voornemen om een PrayerNight te organiseren: super!
We worden warm van mensen die het verlangen hebben om
samen met en voor anderen te bidden. Maar hoe organiseer je nu
zo’n PrayerNight? Daarmee helpen we je in dit document op weg.

Misschien heb je al verschillende ideeën voor jouw PrayerNight, of juist niet en kan je nog wel de
nodige hulp gebruiken. Dit handboek helpt je om stap voor stap de PrayerNight in jouw woonplaats te
organiseren. Je mag hier gebruik van maken, maar je mag de avond natuurlijk ook op geheel eigen
wijze invullen. In dit handboek vind je tips voor de organisatie, de promotie en de invulling van de
avond.
Naast dit handboek is er nog meer materiaal dat je kan helpen bij de organisatie van de PrayerNight.
De PrayerNight sluit aan op de landelijke Week van Gebed voor de eenheid van de christenen
(kortgezegd: Week van Gebed). MissieNederland is hier, samen met de Raad van Kerken, de organisator
van. Op de website www.missienederland.nl/biddenmetjeugd vind je het jaarthema en voorbeelden
van creatieve werkvormen die bij dit thema passen. Op www.missienederland.nl/weekvangebed vind je
alle overige informatie over de gebedsweek.
We wensen je veel succes en plezier bij de organisatie van de PrayerNight!
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Fout! Bladwijzer niet

Een PrayerNight is een bijzondere avond. Door samen te bidden kom je verder, maak je verschil. God
belooft niet voor niets dat Hij naar je zal luisteren! Bovendien is het altijd leuk om nieuwe mensen te
ontmoeten en is een PrayerNight ook heel gezellig. Tijdens zo’n avond bid je voor allerlei thema’s die op
dat moment in jouw leven of in je omgeving actueel zijn. Durf je niet hardop te bidden? Geen probleem,
niets moet en bovendien is er ook ruimte voor stil gebed. De avond staat in het teken van bidden en
aanbidden. De PrayerNight wordt gehouden in verschillende plaatsen in Nederland, met jongeren met
diverse kerkelijke achtergronden.
Belangrijk bij het organiseren is jouw verhaal achter het project. Wat verlang jij van de jongeren, wat
heb jij hen te bieden en wat levert een PrayerNight op? Wat wil jij zelf bereiken met de PrayerNight? Het
is van belang een antwoord te zoeken op deze vragen. Als jij gepassioneerd bent voor het verhaal
achter de PrayerNight, krijg je jouw jongeren gemakkelijker mee.
Maak ook duidelijk dat de avond niet alleen maar uit gebed bestaat. Het is een avond waarop bidden
en aanbidden wordt afgewisseld. Als jij duidelijk hebt wat jij wilt en verlangt dan zien zij dat ook en
willen ze hierin meehelpen en meedoen.

•
•

Jongeren uit verschillende kerken en gemeenten bijeenbrengen om elkaar te ontmoeten en
God te aanbidden.
Plaatselijke en regionale gebedsactiviteiten stimuleren en activeren

Bid voor elkaar, je omgeving, de wereld en de kerk. Kijk ook wat er speelt in jullie omgeving en bid
bijvoorbeeld voor een actuele situatie in jullie woonplaats. Bij de creatieve gebedsideeën, die op de
website staan, maakt de werkvorm al duidelijk waar je tijdens dat gebed voor kan bidden.

Omdat de PrayerNight aansluit op de Week van Gebed, raden we je aan om hetzelfde thema als de
Week van Gebed te gebruiken. Op www.missienederland.nl/biddenmetjeugd vind je welk thema dit is.

Meestal wordt de PrayerNight georganiseerd op de zaterdagavond vóór de Week van Gebed. Je kunt er
ook voor kiezen om een ander moment te gebruiken. Bijvoorbeeld op de vaste jeugd/tieneravond in je
kerk.

Een PrayerNight organiseer je niet alleen, dat doe je samen. Zoek een aantal enthousiaste
leeftijdsgenoten die jou willen helpen met het organiseren. Je kunt hiervoor eventueel breder zoeken
dan alleen je eigen kerkelijke gemeente. Op die manier krijg je een bredere vertegenwoordiging van de
kerk uit jouw plaats. In een team zijn er de volgende taken te verdelen:
• Communicatie / promotie
Maak een passend grafisch ontwerp in een stijl die past bij jouw groep. Dit kan in een bestaande
huisstijl zijn of een nieuw ontwerp dat bijvoorbeeld aansluit bij het jaarthema. Vanuit het grafisch
ontwerp kun je verschillende middelen maken zoals afbeeldingen voor op Facebook, Instagram en
andere plekken en/of posters of flyers ter verspreiding in je dorp of stad.
Je kunt ook vragen of je PrayerNight vermeldt kan worden op de poster met alle gebedsactiviteiten van
de Week van Gebed. Probeer te ontdekken of er een coördinator is vanuit jouw gemeente of
bijvoorbeeld de lokale Raad van Kerken.
• Persoonlijke werving
Er is ook iemand nodig die het leuk vindt om de jongeren aan te spreken. Op straat, op het kerkplein
om de jongeren enthousiast te maken voor de PrayerNight. Misschien kan er zelfs voor in een
kerkdienst even kort uitgelegd worden wat de PrayerNight inhoudt, zodat je daarmee jongeren werft
en tegelijkertijd op deze manier ook de gemeente erbij betrekt.
• Programma
Dan is er de invulling van de PrayerNight zelf. Een voorbeeldprogramma vind je verderop in dit
document. Op www.missienederland.nl/biddenmetjeugd kun je een set werkvormen (geschikt voor
jongeren) downloaden die passen bij het jaarthema. Natuurlijk ben je geheel vrij om hier wel of geen
gebruik van te maken. Probeer de avond af te wisselen met gebed en zang en bijvoorbeeld een
spreker. Diverse organisaties uit het netwerk bieden sprekerslijsten aan. Een overzicht hiervan vind je
op de website van de Week van Gebed (www.missienederland.nl/weekvangebed)
• Catering
Een hele avond bidden is vrij intensief, las daarom af en toe pauzes in. Zorg dus voor wat drinken en
eventueel iets lekkers erbij. Zo kan iedereen even tot rust komen en kunnen er ook goede gesprekken
tot stand komen.
• Host(ess)
Tijdens de avond/nacht zullen er veel verschillende onderdelen zijn. Het is daarom handig als er
iemand is die deze onderdelen aan elkaar praat en de avond als het ware presenteert.

• Financiën
Het organiseren van een PrayerNight kan kosten met zich mee brengen. Het is fijn als je bijvoorbeeld
een spreker ook een vergoeding kan geven. Of een bedankje voor de vrijwilligers die jou speciaal hier
voor helpen. Deelname voor de PrayerNight is altijd gratis, maar je kunt op de avond natuurlijk wel een
collecte houden voor de onkosten.

Je kunt de PrayerNight indelen op een manier die past bij jouw betrokken gemeente(s). Je kunt de hele
nacht doorbidden, of het houden bij de avond. Van alles is mogelijk. Om je een idee te geven, hebben
we een voorbeeldprogramma voor je opgesteld.
Tijd
20.00 – 20.30 uur
20.30 – 20.45 uur
20.45 – 21.15 uur
21.15 – 21.20 uur
21.20 – 21.45 uur
21.45 – 22.00 uur
22.00 – 22.30 uur
22.30 – 22.45 uur
22.45 – 23.15 uur
23.15 – 23.30 uur
23.30 – 00.00 uur

Onderdeel
Binnenloop tieners, wat drinken en kletsen met elkaar
Opening met gebed+ uitleg over de avond
Aanbidding (zingen van liederen)
Groep verdelen in groepjes van 5 à 7 personen
1e sessie *
Korte pauze
2e sessie*
Korte pauze
3e sessie *
Afsluiting met gebed
Napraten en wat drinken

Als er een spreker komt, kan je één van de gebedsrondes daarmee opvullen. Voor de verdere invulling
van de gebedsrondes kan je gebruik maken van de creatieve gebedsvormen die op de website staan.
Natuurlijk mag je hier ook je eigen invulling aan geven.

Gebed gaat goed samen met aanbidding in de vorm van muziek. Tijdens deze tijd van aanbidding focus
je je bijvoorbeeld op hoe groot God is. Dit helpt je bijvoorbeeld bij het bidden voor (ogenschijnlijk)
onmogelijke dingen. Je kunt voor de aanbidding natuurlijk zelf een kleinere of grotere band uitnodigen.
Heb je die niet tot je beschikking? Maak dan bijvoorbeeld gebruik van een complete worship set die je
op YouTube wel terug kunt vinden. Ook kun je natuurlijk gebruikmaken van bestaande liedbundels als
Opwekkingsliederen, Hemelhoog, Op Toonhoogte, Psalmen en gezangen. Opwekkingsliederen is ook
als app beschikbaar. Let er wel even op welke rechten je hebt voor het gebruik van liederen als je deze
bijvoorbeeld vanaf YouTube streamt om samen met de groep te zingen. Vaak hebben lokale kerkelijke
gemeenten hier wel regelingen voor.
Dit programma is een voorbeeld, je bent natuurlijk vrij om de avond zelf in te delen. Wil jij graag de hele
nacht door bidden of liever een wat korter programma, dan kan dat natuurlijk.

Om ervoor te zorgen dat de PrayerNight zowel landelijk als in jouw woonplaats een succes wordt zijn er
een aantal aandachtspunten.

De PrayerNight is open voor mensen uit verschillende kerken. Probeer daarom ook jongeren te werven
uit andere kerkelijke gemeente in jouw woonplaats. Het zou mooi zijn als jullie met elkaar in gebed
kunnen gaan.

Over het algemeen zitten er geen/weinig kosten verbonden aan het organiseren van een PrayerNight.
Worden er wel kosten gemaakt dan is de werkgroep zelf daar verantwoordelijk voor. De toegang van
de PrayerNight is gratis, maar een collecte voor de onkosten of een goed doel mag natuurlijk. Eventueel
kun je ook aankloppen bij je gemeente of zij budget beschikbaar hebben om deze avond te
organiseren.

