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‘God heeft geen welgevallen aan de kracht van het paard,
noch behagen in de benen van de man,
de Here heeft welbehagen in wie Hem vrezen,
die op Zijn goedertierenheid hopen.’
Ps.147:10,11

Nog steeds zijn we aan het zoeken en denken over verootmoediging.
Wat wil God in ons land bewerkstelligen?
Waar wil Hij ons naar toe bewegen?
Welke hartshouding wil Hij in ons bewerken?
Welke openbaringen over Zijn eigen hart wil Hij ons te geven?
Op 6 april hadden we in Nijkerk een prachtige en diepe Ontmoetingsdag van
Gebedshuizen en bidders.
Een dag waarop Hij dichtbij kwam en ons hart raakte...
In deze link vind je het verslag.
Met wat links naar wat gesproken werd op die dag.
Maar dan is de Ontmoetingsdag voorbij.
Stopt ons groeien dan weer?
Nee, God is bezig een nieuwe diepte in onze harten te bewerken.
Om niet te vertrouwen op ‘edelen of de benen van een man’.
Niet te vertrouwen op de kracht van de mens.
Dát is de kern van waar de geestelijke wereld om draait:
Geloven we, vertrouwen we onszelf, ons eigen systeem, onze eigen kracht?
Of durven we zwak te zijn, te sterven aan onszelf,
de werkingen van het vlees te doden door de Geest,
opdat HIJ alle ruimte krijgt in ons?
Durven we een leven van volkomen gehoorzaamheid te leiden?
Durven we onze eigen kracht af te leggen?
Onze inzichten te vervangen door Zijn woorden?
En dáár ons leven op te bouwen?
Zoals Abraham Gods Woord hoorde: 'Verlaat je stad, je land, je familie
en trek naar het land dat Ik je laat zien.'
Hij wandelde in geloof.
Dat rekende God hem toe als gerechtigheid.

God roept ook óns op om ‘Babel te verlaten’. (Op.18:4)
Ons systeem…… onze eigen kracht….. onze eigen gedachten.
Onze ‘intrek te nemen’ in Zijn Woord,
ons te laten ‘wassen’ door het waterbad van het Woord….
En van daaruit keuzes te maken
Niet voor grootsheid, maar voor nederigheid.
Jezus zei:
Komt tot Mij en léért van Mij..
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart….
God woont in de hoge, in het verhevene,
maar ook bij de verslagene van hart…
bij de nederige
en wie voor Zijn Woord beeft. (Jes.57:15 + 66:1,2)
Zó wil God Zijn Huis bouwen in ons land.
Doe je mee in jouw eigen plaats?

Agenda / kort nieuws
17 mei-25 juni 40 dagen bidden&vasten voor doorbraak in Nederland
Er zijn bidders die op hun hart hebben te gaan bidden en vasten voor verdere
doorbraak in hun eigen leven en in Nederland. Wil je meedoen, neem contact op met
Johan den Hartogh, 0628198807.
23-25 mei 2019: European Convocation:
In eenheid gezamenlijk bidden voor doorbraken in Europa. Ingrediënten zijn:
gebedsruimte de klok rond, muzikale aanbidding, creatieve aanbidding, verslagen uit
diverse landen, voorbede en bemoedigende aansporingen. Lees meer....
6-10 juni 2019: dag&nachtgebed Pinksterconferentie Opwekking.
Al vele jaren bidden we voor de conferentie in diverse vormen, groeien we in gebed
zowel gezamenlijk als individueel, en bouwen relaties zodat de Nederlandse
gebedsfamilie verder groeit. Vind je gebed een uitdaging? Kom en doe mee!
Info en aanmelding op onze website.
23-26 mei 2019 (23 mei in NL): Europese verkiezingen
Bidt mee dat Gods wil geschiede.
21-23 juni 2019: Openbidden Europese geestelijke ‘bronnen’
Lees meer...
12 juli-2 augustus 2019: Crescendo bij YWAM Amsterdam
3-weekse school voor aanbidding, gebed en bouwen van een gebedsplek. Dit jaar
inclusief 3 weken dag&nacht gebed! Check it out en doe mee, één of meer weken:
lees...
Van 1-5 juli is er voorafgaand een leiderschapsweek voor leiders van
gebed&aanbiddingsgroepen. Vraag EPP om meer informatie.
'Dat bid ik ook'
Alpha-Nederland vraagt ons te mee bidden voor huwelijken, relaties en gezinnen in

Nederland. Lees meer…
Vacatures Stichting 24-7Gebed
Wil je je inzetten voor het gebedsleger in Nederland? Overweeg een vrijwilligersrol
bij 24-7Gebed. Lees meer..
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