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Rom.8:29 

‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot 

gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons..’ 

Lieve bidders, 

 

Onze eerste nieuwsbrief in een heel nieuw decennium. 

Het lijkt een bijzondere tijd te worden. Met bijzondere en hoopvolle ontwikkelingen, maar 

ook met uitdagingen. Geworteld en gegrond in Zijn Liefde en Woord zal Hij ons door alles 

heen vormen en kneden tot Zijn prachtige stralende Bruid. Een Bruid die gelijkvormig is 

geworden aan Hemzelf. Dát is waar alles om draait. 

Dus laten we ons bewust overgeven aan dit vormingsproces en leven vanuit een besef 

dat Hij álles in ons leven gebruikt om beter van te worden, om méér te veranderen naar 

Zijn Beeld. 

 

Behalve de vorming door de processen van overgave van ons hart die we persoonlijk 

doorgaan, is de Bruid een eenheid die bestaat uit vele individuen. We leven individueel 

én collectief. 

 

Op dat collectieve vlak is wel iets heel moois aan het gebeuren in Nederland. 

De Heilige Geest werkt aan een beweging van verbinden, zoals in Ezech.37 de beenderen 

en botten bij elkaar kwamen en één lichaam werden. 

Zo wordt er gewerkt aan een breder netwerk van gebed. Gebedsnetwerken beginnen zich 

aan elkaar te verbinden. 

 

Vorige maand hebben we mét dat grotere netwerk voor de boeren gebeden, en dat was 

bijzonder krachtig. 

Niet alleen boeren hebben een gebedsnetwerk, maar ook defensie, overheid, 

ziekenhuizen, scholen, bedrijven……en dit is nog maar een begin... met elkaar beginnen 

we de kracht van gebed weer te ontdekken…. Beseffen dat Hij de Bron van Leven is, en 

dat we zonder Hem niets kunnen doen.  

  

VOLTOOID LEVEN 
Deze maand willen we jullie vragen om ernstig God te zoeken voor de huidige 

ontwikkelingen rond ‘Voltooid Leven’.  

Begin maart wil D66 (Pia Dijkstra) een wetsvoorstel indienen om die hulp bij zelfdoding 

wettelijk mogelijk te maken. 

Bid en strijd dat dit niet mogelijk gaat worden in ons land. Dat de dood niet nóg meer 

terrein wint ....... 

 

Via een een appbericht proberen we overal mensen aan het bidden te krijgen. Als je die 

nog niet gehad hebt, klik op de link, kopieer de tekst en stuur het graag verder via FB en 

app. GEBEDSACTIE VOLTOOID LEVEN 

https://ymlpmail4.com/2438aubyqaiaehwmmacaqqadah/click.php


  

ONTMOETINGSDAG 21 MAART in PUNTHORST 

Jullie worden allemaal van harte uitgenodigd voor de komende Ontmoetingsdag voor 

bidders en gebedsplekken/huizen op 21 maart. 

 

Déze Ontmoetingsdag zal, na de mooie vorige keer in Breukelen, plaatsvinden op 

wederom een bijzondere plek, namelijk woonboerderij ELAH in Punthorst. 

Onder het gebouw De HOF, waar we bijeen zullen zijn, bevindt zich een waterbron. Het 

natuurlijke heeft vaak betekenis voor het geestelijke. Zo mag de Hof en de boerderij al 

jaren door veel gebed een bron zijn waar de Heilige Geest vrijelijk stroomt. En door daar 

met elkaar te zijn bidden we voor toename van het ‘water van de Geest’, niet alleen in 

Punthorst maar over heel Nederland! 

    

We vinden het fijn om steeds weer een andere gebedsplek te bezoeken en op deze 

manier het land te ‘doorkruisen en in bezit te nemen’ door ons in eenheid te verbinden 

met deze altaar-plekken. 

 

Dus weet je hartelijk uitgenodigd om te komen, met je medebidders om andere bidders 

uit het land te ontmoeten en met hen samengebonden te worden tot een sterk 

gebedsleger in ons land. 

10:00 uur – 16:00 uur, met potluck lunch (ieder neemt iets mee) 

Christelijke zorgboerderij ELAH 

Puntweg 9, 7715 PK Punthorst - Gemeente Staphorst 

  

  

24-UURS GEBED OP OPWEKKING 2020 
Van 29 mei tot 1 juni 2020 zal de 50e Opwekkingsconferentie plaatsvinden!! 

God heeft door de jaren veel prachtige en krachtige dingen gedaan in ons land door deze 

conferenties heen. Reden dus voor een mooi feest! 

 

Natuurlijk willen we graag opnieuw, samen met wie van jullie wil aanhaken, de 

conferentie rugdekking geven door het dag-en-nacht aanbidding&gebed te faciliteren 

op het Gebedsplein. 

Altijd een heerlijke manier om de conferentie mee te maken en te ondersteunen, dicht bij 

het hart van God. 

Meer info en aanmelden 

 

 

  

KORT NIEUWS  
 

PRESENCE 

Na de Presence-tour vorig jaar door de hoofdsteden van Nederland, organiseert Stichting 

Presence, van spreker Wim Hoddenbagh en zijn vrouw Gea, in maart vier 

aanbiddingsavonden op locaties waar veel maatschappelijke invloed wordt uitgeoefend: 6 

maart Binnenhof Den Haag, 20 maart Beurs van Berlage Amsterdam, 27 maart 

Onderzeebootloods Rotterdam, nog bekend te maken datum Mediapark 

Hilversum. Tickets en info 

  

AWAKENING EUROPE 

In de aanloop naar www.awakeningeurope.com deze zomer in de Ahoy Arena te 

Rotterdam, vinden er verspreid over Nederland gebedsavonden plaats: ‘National Prayer 

Events for Awakening Europe.’ Het doel van deze avonden is 'Jezus'! 

https://ymlpmail4.com/7f969ubyyacaehwmmaoaqqaaah/click.php
https://ymlpmail4.com/7f969ubyyacaehwmmaoaqqaaah/click.php
https://ymlpmail4.com/7f969ubyyacaehwmmaoaqqaaah/click.php
https://ymlpmail4.com/42165uhssanaehwmmaaaqqalah/click.php
https://ymlpmail4.com/11741uhsuaraehwmmakaqqaxah/click.php


'Het gaat niet om kerkelijke meningen, christelijke vormen of theologische verschillen, 

het gaat over de Persoon die heeft gezegd: ‘Ik zal Mijn gemeente bouwen’, en ook: ‘Ga 

dus op weg, maak alle volken tot mijn discipelen.’ Eenheid ontstaat dan, wanneer we 

samenkomen rondom de Naam van Jezus in gebed' 

De eerste gebedsavond vond plaats op 29 januari 2020 in Amsterdam. Ieder van harte 

uitgenodigd voor de tweede gebedsavond in de Stadskerk in Groningen op vrijdag 27 

maart 2020. Lees verder 

  

 

Blijf bidden, blijf het Woord bestuderen, blijf Jezus aanbidden! 

Lieve groet van je medestrijders, 

 

Team 24-7Gebed 
 

Investeer in gebed! Een eeuwigdurend rendement!  

  

IBAN: NL31RABO 0105 987 905  

 Stichting 24-7Gebed Nederland Oldebroek 
 

 

https://ymlpmail4.com/59429uhseazaehwmmakaqqalah/click.php

