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“Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht”
Ps. 27:8

Is het niet mooi dat God ons zo vaak uitnodigt om Zijn aangezicht te zoeken? “Zijn
aangezicht” zoeken is niet al je problemen en verlanglijstjes aan Hem vertellen, hoe
goed dat zeker ook is! Zijn aangezicht zoeken, je blik gericht houden op Hem, de
dingen bedenken die Boven zijn, is veel meer: gefascineerd te worden door wie Hij
IS, vanwaar uit de aanbidding begint te stromen en we in overgave aan Hem, één
met Hem worden, en dan ook de taal spreken die Hij spreekt: aanbidding is
overeenstemmen met wie Hij is en voorbede is overeenstemmen met Zijn plannen.

Dàt is o.a. ook waar we in willen groeien op:
ONTMOETINGSDAG GEBEDSHUIZEN EN BIDDERS
Op zaterdag 21 september 2019 is het weer zover: de halfjaarlijkse Ontmoetingsdag
Gebedshuizen/Gebedsplekken en bidders! We zijn deze keer welkom bij De
Bovenkamer, een prachtige plek in Breukelen: meer info. We beginnen om 10:00 uur
met ontmoeting en koffie. De dag duurt tot 16:00 uur. We kregen het op ons hart
om de focus deze dag te leggen bij “leven in voortdurende intimiteit met God”.
Van harte welkom allemaal. 21 september, Poeldijk 9 Breukelen.

ONDERWIJS- EN AANBIDDINGSAVONDEN IN ELBURG
In Huis van Gebed Elburg worden 7 avonden georganiseerd, waarin we samen willen
groeien in gebed, intimiteit, het zijn van een huis van gebed, etc. September
t/m maart, 3e donderdag van de maand. Bloemstraat 18 Elburg. Meer info.

KORT NIEUWS

INSPIRATIECONFERENTIE VOOR BIDDERS EN LEIDERS GEBEDSWERK /
GEBEDSGROEPEN
Heb je behoefte om verder te groeien als bidder, kartrekker van het gebedswerk of
leider van de gebedsgroep? 22 en 23 november 2019, van vrijdag 16.00 uur tot
zaterdag 16.00 uur. Klein Sion, Leuvenheim (onder Zutphen). Aanmelden voor
woensdag 30 oktober 2019. Meer info.

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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