Maart 2022
Beste allemaal!
Ik ervaar het als erg opbouwend als we onderling
openbaringen delen die de Heer ons ingeeft.
Afgelopen week kwamen de volgende twee voorbij
die ik jullie niet wil onthouden. De eerste gaat over
Johannes in het Bijbelboek Openbaring. Johannes
hoort een stem achter zich, draait zich om en.. hij
ziet: Jezus! Meteen valt hij als dood aan Zijn
voeten… Na de ontmoeting met Jezus krijgt
Johannes nog vele openbaringen van de
verschrikkelijkste dingen die nog moeten gebeuren.
Daar is hij wel ‘geschokt’ van, maar niet zo intens en

diep als wanneer Hij Jezus-zelf ziet. De verschijning
van Jezus is vele vele malen indrukwekkender dan
àlle andere dingen! Hoe onder de indruk ben ik, zijn
wij, van Jezus-zelf? …… De tweede openbaring die ik
graag wil delen staat verderop in hetzelfde
Bijbelboek. Dan komt een menigte van alle stam,
taal, volk en natie in de hemel en zien ze Jezus… dan
is het een half uur stil…. Zou het zo kunnen zijn dat
ze allemaal zó onder de indruk zijn van Jezus, dat ze
geen woord meer kunnen uitbrengen? Ze willen het
uiten naar elkaar, maar zijn letterlijk sprakeloos….

Huis van Gebed Elburg
Naar ervaringen van openbaring van wie Jezus werkelijk is, Zijn heerlijkheid, Zijn aanwezigheid, Zijn
karakter, verlang ik! Verlangen we ook naar in de groepen waar ik bij betrokken ben. In Huis van Gebed
Elburg bidden we daar veel voor. En natuurlijk niet alleen voor onszelf, maar ook dat Hij door ons heen de
mensen om ons heen beïnvloedt! Tevens ben ik nu betrokken bij een interkerkelijke gebedsdienst voor de Oekraïne die voor volgende week gepland is.
Landelijke gebed
Ervaringen van openbaring van wie Jezus is mochten we ook meemaken tijdens
de Ready & Steady‘s van 24-7Gebed, waar ik mocht delen over Zijn
karaktereigenschappen in Johannes 13-17, vanuit Joh. 14:1:
“Laat je hart niet in beroering raken.” Hoe belangrijk als er
persoonlijke of maatschappelijke crises zijn! Vriend en collega Johan den Hartogh
heeft een heel praktisch boek geschreven “40 dagen met Jezus” wat een grote
aanrader is. Dit boek kan je helpen meer openbaring te krijgen over het karakter van
Jezus (meer info: www.24-7gebed.nl/).
Leefgemeenschap rondom gebed en aanbidding / persoonlijk
Enorme dank voor jullie betrokkenheid! Zouden jullie willen meebidden voor een blijvend gezond,
liefdevol hart? Hoewel ik de vrijheid ervaar om kleine stapjes te maken om mee te gaan doen met de
leefgemeenschap, heb ik nog geen volle ‘go’ van de Heer. Willen jullie meebidden voor duidelijkheid,
maar ook voor de groep: inzicht, doorzicht, grote gunfactor bij de juiste gemeente en bovenal een goede
afstemming met de Heilige Geest?
Met heel hartelijke groet,
Timo

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