
 

 

 
 

Beste allemaal! 
 

In Jeremia 23:29 staat dat het Woord van de Heer 
als een vuur, als een hamer is, die een rots 
verbrijzelt. Een tekst die bij IHOPKC geregeld 
gebruikt wordt in de voorbede. Doordat we Gods 
Woord hanteren in gebed, worden duistere 
bolwerken afgebroken. Zowel bolwerken in ons 
denken als in de situaties waar we voorbede voor 
mogen doen. Dat vind ik zo mooi dat - als we 
gebeden uit de Bijbel bidden - we dan sowieso naar 
Gods wil bidden en ze dus verhoord worden. Dat 

zien we niet altijd, maar 
God doet het wèl.  

Ik merk bij mezelf een 
verlangen om meer en meer echt vanuit de Bijbel te 
leven, te bidden en te aanbidden. Daarbij ontdek ik 

ook hoe belangrijk het is om bij woorden en 
begrippen goed te kijken naar wat de (vertaalde) 
grondtekst zegt. Het geeft soms zo’n andere kijk op 
het Bijbelgedeelte.  

In onze centrale bijeenkomsten van Huis van Gebed 
Elburg nemen we nu – naast aanbidding en gebed -  
een moment om na te denken over Bijbels-
geïnspireerde gebeden. We proberen de gebeden in 
ons hart te laten zakken door ze uit te bidden en 
erover na te denken.  

Dat is wat we bij 24-7Gebed ook als basis hebben. 
Elke gebedsapp staat vol met Bijbelteksten en 
overdenkingen. Samen zoeken naar de Bijbelse 
waarheid, is ons motto. 

 
Wat gebeurt er verder in Huis van Gebed Elburg? Aan de buitenkant lijkt er niet veel 
te gebeuren, maar de wekelijkse en maandelijkse gebedsgroepen gaan volhardend 
en gestaag door! We blijven ‘hameren’ tot we meer van Gods heerlijkheid zien 
doorbreken in Elburg en omgeving – tot aan Noord-Korea toe ☺. Maar of we het nu 
zelf zien of dat God de gebeden op een andere manier gebruikt, het betekent in 
ieder geval eer voor de Heer Jezus, groei voor de bidders en uitwerking in de 
geestelijke wereld over Elburg en omstreken. We mogen nu ook af en toe meer 
mensen zien aanhaken. Onze actie voor geregelde donateurs werpt ook al een 
aantal vruchten af, maar we zijn er nog niet, dus het blijft nog een gebedspunt.   
 
De Ready&Steady’s van 24-7Gebed zijn enorm bemoedigend. We ervaren Gods aanwezigheid (en alleen 
dat al maakt het succesvol), groeien in intimiteit met onze prachtige God, ontdekken nieuwe dingen van 
bijv. een huisarts die sprak over rentmeesterschap over ons lichaam: we denken vaak heel gezond te 
leven, maar daar zijn nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. En natuurlijk het ontmoeten van 
mensen - de samenstelling is steeds weer anders - is verbindend! 
 
Dank jullie opnieuw voor jullie trouwe ondersteuning!!! En als je in de buurt bent (of wilt komen ☺ ), van 
harte welkom! 
  
Met heel hartelijke groet,  

 
Timo 
 

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