
 

 

 

 

Beste vrienden! 

 

 Er is weer een boel gebeurd sinds mijn laatste nieuwsbrief. Hierbij een greep:   

 

Focus op spreken… 

Eind vorig jaar begon in mij te groeien dat ik in Huis van Gebed Elburg meer moet gaan 

focussen op het verwoorden van de missie/visie en onderwijs geven. Terwijl ik in het 

Bijbelboek Exodus bezig was, kwam een “hardnekkige” gedachte binnen die verwijst naar 

Handelingen 18, “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en 

niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.”  Ik 

ben ermee bezig om te zien hoe ik dit prioriteit kan gaan geven, want ik word sowieso al te 

veel in beslag genomen door organisatorische zaken. Bidden jullie mee dat ik de juiste keuzes 

maak en dat de juiste persoon komt versterken? 

We hebben inmiddels 2 medewerkersbijeenkomsten gehad, waarbij ik kon vertellen over 

Psalm 27, waarvan de kern in vers 4 zit: “Eén ding verlang ik, dat zal ik zoeken….”. en over het 

“wat je aanstaart wordt je – principe”. Waar je je op focust, wat je gaat fascineren, gaat je 

leven beheersen. God nodigt ons zo vaak uit om Zijn Aangezicht te zoeken. Jezus zegt ook 

“Vestig je aandacht dan op Mij”. Hij wil ons leven beheersen, vanuit 

vrijwillige overgave uit liefde. Vergelijk ook de 4 dieren en 24 oudsten 

uit Openbaringen 4. Om ons echt alleen te laten fascineren door 

Hem en niet door allerlei afleidingen, die ons vervullen met wereldse 

gedachten. 

 

24-7Elburg Gebedsweek / Prayernight 

Er staan twee in het oog lopende gebedsbijeenkomsten voor de deur in 

Elburg: de eerste is de Prayernight a.s. zaterdag 16 feb. met onderwijs, 

workshops, aanbidding en natuurlijk diverse vormen van gebed. De 

tweede gebedsbijeenkomst duurt 7 dagen lang ☺. We starten op 

woensdagavond 20 feb. en gaan door tot woensdagavond 27 feb. Diverse 

individuele en gezamenlijke aanbiddings-, voorbede- en Bijbelleesuren. 

Ben je geïnteresseerd? Weet je welkom aan de Bloemstraat 18. We 

genieten van geweldig mooie mensen die meedoen en organiseren, 

voornamelijk jongeren! www.24-7Elburg.nl.  
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Ontmoetingsdag / Verootmoedigingsproces 

In het landelijke spectrum merken we dat de Heer ons leidt om ook bezig te gaan met een 

landelijk “verootmoedigingsproces”. De eerste stappen zijn natuurlijk om aan te haken bij 

mensen die er al (soms lange tijd) mee bezig zijn. Zoals bidders uit Rotterdam, Amersfoort of 

Dirk van Genderen. Dat zijn mooie ontmoetingen. We zijn ook erg blij met Hananja die ons 

team van 24-7Gebed is komen versterken en ook juist “verootmoediging” op haar hart heeft. 

Samen met André, Stef, Phillian – en natuurlijk Jef en Dorien - hebben we een prachtig team 

om trots op te zijn (en dat zijn we! (-;). 

De komende Ontmoetingsdag Gebedsplekken is gepland op 6 april 

(locatie nog niet bekend). Hier zullen we ook stilstaan bij 

“verootmoediging” naar 2 Kron. 7:14. In 2 Kron. 7:14 komt 

“verootmoediging” op verschillende manieren naar voren: Mijn 

volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich, en 

zij zoeken Mijn Aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, 

dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Persoonlijk heb ik 

ontdekt dat als ik Zijn Aangezicht zoek – wat overigens spreekt over een diepe intieme relatie 

met Hem – dat ik steeds weer en steeds meer alles wil afleggen van mezelf en alleen Hem wil 

zien en zichtbaar wil zien worden. Door aandacht te geven aan Hem, ons laten fascineren door 

Hem, gaat ons hart zich richten naar Hem en Zijn wegen en dan gaat God ook nog ons land 

herstellen. En ook dat is brood- en broodnodig. 

Gaaf om te merken dat jullie zo achter me staan! Echt cool! DANK! 

Met warme groet, 

Timo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde! 
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