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Juicht de HEERE gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde,
komt voor Zijn Aangezicht met gejubel,
ERKENT DAT DE HERE GOD IS!
Ps.100
Lieve bidders,
Wat een bijzondere en ingrijpende tijd beleven we met elkaar.
Vorige keer schreven we dat God de aarde aan het schudden is, alles gaat op z'n kop en
tuimelt en wentelt en keert..... en ja.... dat is goed te merken.
Zoveel vragen, zoveel onzekerheden, zoveel nieuwe situaties... niks is het oude.
Een van onze bidders schrijft:
'Er zijn zoveel mensen op zoek naar God. Waar is Hij, in dit gebeuren? Wie is Hij, dat Hij
dit toelaat? Onze beelden van God worden nu aan diggelen gesmeten en God kan weer
God zijn, in al Zijn soevereiniteit, majesteit, gerechtigheid, almacht en liefde en nog veel
meer. Er komt een besef boven, dat we veel te klein van God gedacht hebben, veel te
menselijk. We konden God als het ware in onze zak stoppen, net als onze bijbel, en nu
blijkt Hij zo oneindig veel groter te zijn. Er komt hier ruimte voor ontzag en eerbied, de
vreze des Heeren, zo wonderlijk mooi en diep.'
Meer dan ooit is dit een tijd om terug te keren naar God voor ons volk.
2 Kron.7:14
Dat vraagt gebed.
Net zoals de vele zieken, de zorgverlening, ziekenhuis-problematiek, logistiek, economie,
besturing....
Jouw gebed kan niet gemist worden!
Bidder-zijn is zeker nú een vitaal beroep!!
WHATSAPP GEBEDSNETWERK
Er is whatsapp-netwerk ontstaan van mensen die dagelijks willen bidden van
10:00 - 11:00 uur en/of van 14:00 - 15:00 uur vanwege de huidige crisis.
Als je mee wilt bidden (wanneer je kunt) geef je whatsapp nr door aan Dorien,
0640126793, zodat je ook dagelijks de gebedsappjes ontvangt om mee te
bidden.
Alleen de beheerder schrijft de apps, dus de input is te overzien.
VIDEO-GEBEDSTIJD
Voorlopig elke zaterdagmiddag van 14:00 uur - 15:00 uur doen we een videogebedstijd, waarvoor je je per app op kunt geven. (zelfde nummer). Heel fijn om dan
toch even elkaar digitaal te kunnen zien als je samen bidt.

KORT:

Bemoedigingen vanuit JHOP
Johan den Hartogh maakt mooie bemoedigingsfimpjes, misschien ook iets om anderen
mee te bemoedigen.
Aanvullend Woord Rick Ridings
Vorige keer haalden we het profetisch woord van Rick Ridings aan over het schudden, nu
is er een aanvullend Woord over het Bloed van het Paaslam.
Geestelijke lessen uit Corona
Een overdenking over corona van gebedsleider Ignace Demaerel uit Belgie (Nederlands),
misschien herken je hierin je vragen.
Gebedsvormen
24-7Prayer heeft een aantal gebedsvormen op een rij gezet, bekijk ze, gebruik ze en
geef ze door https://www.24-7prayer.nl/gebed/gebedsvormen-corona/
40 dagen bidden&vasten van 1 maart tot 9 april
Ook blijven we doorgaan met de 40 dagen gebed&vasten (vasten mildere vorm). Het
vasten wordt begeleid door dagelijkse aanmoedigingen op hun website.
Jesusfast

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

Lieve groet van je medestrijders,
Team 24-7Gebed

Investeer in gebed! Een eeuwigdurend rendement!
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