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I.  DE MISSIE  waar we voor staan 

 

1.1  Onze opdracht 

a) het stimuleren van de gebedswerking 

b) bidden in eenheid en geloof 

c) een 24/7 gebed in het leven roepen 

1.2  Ons doel 

Een plaats te zijn waar christenen in gebed en aanbidding 

de weg vrij maken om Gods heil te zien. 

 

Psalm 50:23: Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien. 

 

  

24/7 GEBED 

24 op 7 staan bidders, zangers, muzikanten, strijders,…voor het aangezicht van God. 

a) Een beweging van aanbidding en voorbede aanwakkeren in Vlaamse kerken. 

Psalm 50:231 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil 

doe zien .  

b) Een plaats creëren waar de mogelijkheid is tot 24/7 gebed. Geïnspireerd door 

Davíds tabernakel. Hier waren 288 zangers en 4000 muzikanten in dienst om 

fulltime in de bediening van de Heer te staan en de gemeenschap te dienen . 

1 Kron 23:5   Vierduizend poortwachters en vierduizend lofzangers tot eer 

van de HEERE, met instrumenten die ik, David, gemaakt heb 

om te prijzen . 
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a) 24 uren op 7 dagen, een gebedsruimte open stellen  

 om een beweging naar boven te maken. (Intimiteit, ontmoeting, lofprijs, 

aanbidding) 

 om een beweging naar binnen te maken. (Innerlijke vorming, verandering 

en herstel) 

 om een beweging naar buiten te maken. (Voorbede, geestelijke strijd) 

b) Samen met de Christelijke Kerken van Limburg/Vlaanderen/België dienen in 

gebed.  

1.3  Onze motieven (de reden van ons verlangen) 

1.3.1  God wil eenheid 

Joh.17:(1a)18-24  Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei; Vader…Zoals  

U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen (de discipelen) in de wereld 

gezonden. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar voor hen die door hun 

woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U Vader, in 

Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven 

dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij 

gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, 

opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden 

hebt en hen hebt liefgehad. Vader, ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn 

die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven 

hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging der wereld… 

Rom.15:5-6  En de God nu van de volharding en van de vertroosting moge u geven 

onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,  opdat 

u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus 

verheerlijkt.’ 

 Zie ook Efz.2:11-22 + 3:8-21 + 4:11-16 

1.3.2  God wil ontmoeting 

Zach 2:10-11: Zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des HEREN, en vele volken 

zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de HERE en zij zullen Mij tot 

een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen . 

Joh. 17:1-3:  Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur 

is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook U Zoon U verheerlijkt, zoals U 

Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sofa & Zo vzw Ondernemingsnummer 0443.435.302 Marktplein 2 
 Blz. 5 3940 Hechtel-Eksel 

allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, 

de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt. 

Zie ook Efz.1:3-23            

1.3.3  Gods verlangen is dat we bidden dat Zijn wil geschiedde 

Matth.6: 9-10, 13b  Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde 

geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook 

op de aarde…Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. Amen. 

Rom. 12:1-2  Ik roep u er toe op broeders, door de ontfermingen van God, om uw 

lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld 

gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw 

gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaagelijke en 

volmaakte wil van God is. 

1.3.4  God wil dat we erkennen dat we niets zonder Hem kunnen 

Col.3:1-4   Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, 

waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die 

boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is 

met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, 

Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 

heerlijkheid.  

Gal.2:20   Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in 

mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 

van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.  

1.3.5  God maakt wegen vrij doorheen aanbidding 

Psalm 50:23 Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien. 

Matth.6:9, 11-13 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd 

… Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals 

ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de boze... 

Zie ook Psalm 96 tot Psalm 100 
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1.3.6  God wil kracht geven aan wie dag en nacht op Hem roepen 

Luk 18:7-8      Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot 

Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun 

met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel 

het geloof op de aarde vinden ? 

Efz.6:10-12  (NBG) Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om stand te kunnen houden tegen de verleidingen 

des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar 

tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.   

Jesaja 62:6-7 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij 

zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet 

denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem 

gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde .  

1.3.7  God zoekt een bruid die haar Bruidegom verwacht 

Efz.4:15-16  …dat wij, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe 

zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is namelijk Christus. Van Hem uit 

wordt het lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die 

ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam 

is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. 

Openb.19:6-8  …Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is Koning geworden. Laten 

wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft 

van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is 

haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit 

fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 

Zie ook Openb. 21:1-26 

1.3.8  God wil de vervallen hut van David herstellen 

Hand 15:16,17 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en 

wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal het weer oprichten 

opdat de mensen die overgebleven zijn de Heer zouden zoeken. 

Vgl. met Amos 9: 8-15 
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1.4  Onze kernwaarden    (de voorwaarden in dit verlangen) 

1.4.1  Gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord  

We trachten in alles gehoorzaam te zijn aan Gods Woord.  

Luc.6:47-48  (Jezus zei…) Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik 

zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis 

bouwde: hij groef en diepte uit en legde (het) fundament op de rots. Toen de 

hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet 

doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. 

Joh.5:24   Jezus..zei:…Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem 

gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de 

verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.  

Fil.2:5-13   Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, 

hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan 

God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een 

slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante 

als een mens bevonden, heeft Hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam 

geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook 

bovenmate verhoogd en Hem een Naam geschonken boven alle naam, 

opdat in de Naam van Jezus zou buigen zich elke knie van hen die in de 

hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou 

belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 

Daarom geliefden zoals u altijd gehoorzaam geweest bent,…werk aan uw 

eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het 

willen als het werken, naar Zijn welbehagen.  

1.4.2  Gelijkvormigheid aan Jezus 

We zoeken ernaar om meer en meer gelijkvormig aan Jezus te worden.  

Rom.8:29   Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 

bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 

Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 

Fil.3:7-11, 20-21  Maar wat mijn winst was, dat heb ik om Christus ’wil als schade beschouwd. 

Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid 

van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade 

ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag 
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winnen, en in Hem gevonden word, niet met gerechtigheid, die uit de wet is, 

maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God 

door middel van het geloof; of ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn 

opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood 

gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de 

doden… 

   …Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker 

verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam 

veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, 

overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan 

onderwerpen.  

1.4.3  Leiding van de Heilige Geest 

Bij al onze initiatieven en activiteiten trachten we Gods plan te zoeken en Zijn stem te 

verstaan.  We zoeken, in overeenstemming met Zijn Woord, de leiding van de Heilige Geest. 

Joh.15:26; 6:12-15  (Jezus zeide…) Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden 

zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal 

Die van Mij getuigen… 

   Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar 

wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel 

de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord 

zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.  

Efz.1:17-21  ...opdat de God van onze Heere Jezus Christus, De Vader van de heerlijkheid, 

u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 

namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn 

roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de 

heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons 

die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij 

gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn 

rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht 

en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in 

deze wereld, maar ook in de komende. 
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1.4.4  Eenheid & relatie 

We bouwen aan eenheid  met respect voor de verscheidenheid.  

We willen samenwerken met iedereen die ons geloof, onze visie en waarden deelt, 

onafhankelijk van ras, geslacht, leeftijd of kerkelijke achtergrond. We verlangen ernaar dat 

verschillende naties, denominaties en generaties één stem vormen. 

Om die eenheid te bereiken willen we, door liefde gedreven en met gemeenschappelijke 

visies en waarden, werken aan onze onderlinge relaties. 

Efz.2:11-18; 3:10-11; 4:1-6  Bedenkt daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en 

die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis 

in het vlees, met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, 

vervreemd van het burgerrecht van Israël en vreemdelingen wat betreft de 

verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed 

van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één 

gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, 

heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de 

geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één 

nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden 

in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 

vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie 

vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want 

door Hem hebben wij beiden toegang tot de Vader 

   …opdat thans door de gemeente aan de overheden en de machten in de 

hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou 

worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus 

Jezus, onze Heere… 

   …Zo roep ik (Paulus), de gevangene in de Heere; u op tot een wandel die de 

roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en 

zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te 

beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de 

vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop 

van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van 

allen, Die boven allen en door allen en in allen is. 
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1Joh.1:3   … wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook u 

gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de 

Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.  

1Joh.2:7   Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde 

1.4.5  Diep gegrond 

We willen meer toegewijd zijn aan groei in de diepte dan aan groei in grootte. 

Col.2:6-7   Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 

geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u 

onderwezen bent, wees daarin overvloedig, met dankzegging.  

1.4.6  Creatief en vernieuwend 

We omarmen creativiteit die geïnspireerd is door God. 

We zien creativiteit, vernieuwing en schoonheid als uitingsvormen van een scheppend God en 

streven ernaar hier in uit te blinken. 

Ex.15:1   Toen zong Mozes en de Israëlieten dit lied voor God… 

Ex.15:20   Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een tamboerijnen in de hand, 

en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijn en reidans… 

Ex.31:   En in het hart van ieder die vakkundig is, heb ik wijsheid gegeven zodat zij 

alles kunnen maken wat Ik geboden heb… 

1Kron.15:26-29   En het was omdat God de Levieten hielp, die de ark van het verbond van de 

HEERE droegen, dat zij zeven jonge stieren en zeven rammen offerden. David 

ging gekleed in een bovenkleed van fijn linnen, en ook alle Levieten die de ark 

droegen, de zangers en Chenanja, de leider van de muziek en van de 

zangers. Ook had David een linnen priesterhemd aan. Zo bracht heel Israël 

de ark van het verbond van de HEERE over, met gejuich en met 

bazuingeschal, met trompetten en met cimbalen; en zij lieten muziek horen 

met luiten en harpen. En het  gebeurde, toen de ark van het verbond van de 

HEERE bij de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door 

het venster naar beneden keek, en koning David zag dansen en huppelen…  

Zie ook Ps. 150 
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1.4.7  Bewogenheid 

We willen een liefdevolle en zorgende gemeenschap vormen.  

Gerechtigheid en vrijheid van onderdrukking van mensen en schepping zijn hierin zeer 

belangrijk.  

We willen hiervoor opkomen In onze gebedsstrijd, ons handelen en onze aankopen. 

Spr.21:21   Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, 

rechtvaardigheid en eer. 

Ps.33:4-5   Want het woord van de HEERE is recht, en al Zijn werk is betrouwbaar. Hij 

heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid 

van de HEERE  

Ps.106:3   Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid 

doen. 

1Cor.12:24-27  Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat 

tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou 

zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lijdt, 

lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn 

leden. 

Fil. 2:3-4   Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de 

ander voortreffelijker achten dan zichzelf.  Laat eenieder niet alleen oog 

hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor 

wat van anderen is.  

1.4.8  Goede rentmeesters 

We willen als goede rentmeesters omgaan met de talenten en middelen die God aan ons 

toevertrouwt.  

1Petr.4:10   Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, 

als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 

Luc 12:42  en de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de 

heer over zijn huisgenoten zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het 

voedsel te geven dat hun toekomt? 
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1.4.9  Offers 

We geloven dat een leven van gebed ons iets kost.  

Dit is het offer dat we in dienst van Hem willen brengen.  

Matth.16:25  Want wie zijn leven  zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn 

leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.  

Rom.12:1   Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw 

lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.   

1.4.10  Netwerk 

We willen bouwen aan contacten met andere huizen van gebed en gebedsinitiatieven 

verspreid over Vlaanderen/België 

Efz.3:14-21  Om deze reden buig ik (Paulus) mijn knieën voor de Vader van Onze Heere 

Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd 

wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht 

gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door 

het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd 

bent, opdat u tenvolle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de 

breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou 

kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de 

volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij 

bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij 

de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in 

alle eeuwigheid. Amen. 

1.4.11  Geloof en vernieuwing van denken 

In geloof en verwachting strekken we ons uit naar Gods plannen en beloften . 

Om die reden willen we ons denken steeds opnieuw vernieuwen met Zijn waarheid. 

Rom 12:2  En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd 

door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de 

goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 

Ef 4:23  .. en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. 
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2  DE VISIE  waar we voor gaan 
 

Het vestigen van een 24/7-gebedshuis, voor elke denominatie en generatie. 

 

Om deze ambitie te kunnen realiseren hebben we  

NOOD AAN: 

a) GEBOUW 

We willen graag beschikken over een voldoende groot gebouw waar christenen 

vanuit heel Limburg  zich kunnen verenigen in gebed voor God. Het moet 

gelokaliseerd zijn in Eksel op een uitnodigend plaats en met een uitnodigend 

karakter. Het moet een gemeenschapshuis zijn dat in gebed en daad midden in de 

maatschappij staat. 

Het gebouw zou moeten beschikken over: 

- Een grote samenkomstruimte 

- Een gemeenschapsruimte waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden. 

- 2 tot 4 kleinere polyvalente ruimtes bestemd voor gebed, pastoraat, 

vergaderingen enz… 

- Voldoende opslagruimte 

- Voldoende sanitair 

Voldoende parking 

b) INTERKERKELIJKE WERKING 

Betrokkenheid van kerken vanuit heel Limburg, en vanuit alle denominaties en 

alle generaties. 

c) EENHEID 

Het gebedshuis is een plaats waar in eenheid en met respect voor de 

verscheidenheid samen God gezocht kan worden en Hij aanbeden en geprezen 

wordt. 

d) EEN VISIONAIR TEAM dat Gods plan wil volgen. 

 

e) MENSEN die zich fulltime voor dit werk kunnen inzetten. 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sofa & Zo vzw Ondernemingsnummer 0443.435.302 Marktplein 2 
 Blz. 14 3940 Hechtel-Eksel 

 

f) VOLDOENDE MIDDELEN 

- om onafgebroken aanbidding en gebed mogelijk te maken; 

- om onderwijs, discipelschap, pastorale zorg en hulpbetoon mogelijk te 

maken 

GEVOLGEN: 

We beseffen dat het gebed niet zonder gevolgen zal zijn. Er zullen mensen op onze weg 

komen die een beroep zullen doen op onze liefde, die nood hebben aan pastorale zorgen, aan 

begeleiding, aan onderwijs enz… Ook hierin willen we onze verantwoordelijkheid opnemen en 

trachten de nodige initiatieven te ontwikkelen om aan deze noden gehoor te geven. Het 

vertrekpunt van deze initiatieven is echter steeds de 24/7 gebedswerking.  

TOT SLOT 
Rom 12:9-21 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast 

aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar 

voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van 

geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de 

verdrukking.  Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de 

heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en 

vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 

Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd 

u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met 

kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, 

geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij 

komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand 

honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want 

door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet 

overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.   

Rom 8:25  Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 

Ef 6:18  Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en 

daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen 

Heb 10:36  Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van 

God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. 
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