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Voorwoord 
 
In 2020 heeft Stichting GA Gebedshuis Amersfoort mogelijk helpen maken. Dit initiatief 
staan volledig in lijn met de doelstellingen van de stichting namelijk om: 
 
a) Volgelingen van Jezus Christus te dienen zodat zij individueel zowel als gemeenschappelijk 
groeien in: 

• Het liefhebben van God. Hieronder wordt begrepen: het verwelkomen van Zijn 
tegenwoordigheid, Hem leren kennen, Hem aanbidden en Hem aanschouwen. 

• Voorbede en intercessie. Hieronder wordt begrepen: in partnerschap met God, die 
dingen in gebed en smeking aan Hem vragen, die Hij tot de gelovigen spreekt, zowel 
door Zijn woord als profetisch. 

• Het ontvangen, interpreteren en toepassen van de profetische bediening van de 
Heilige Geest. 
 

b) Gemeenschappen van volgelingen (de Kerk) van Jezus Christus, in al hun 
verschijningsvormen helpen te komen in hun identiteit als Huis van Gebed. 
 
c) Bovenstaande doelstellingen in het bijzonder in de regio Amersfoort nastreven, zodat in 
het midden van Nederland een gezond en krachtig gebedshuis kan functioneren. 
 
d) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  
 
 



Bestuur 
 
Er zijn in 2020 geen veranderingen opgetreden met betrekking tot het bestuur van de 
stichting.  Bestuursleden waren Johan Wendt (voorzitter), Margreet Vel Tromp (secretaris) 
en Arjan Krijtenburg (penningmeester). 
 
  



Gebedshuis Amersfoort 
 
Onze primaire activiteit als Stichting betreft het vormgeven van Gebedshuis Amersfoort. Dit 
is een interkerkelijk initiatief, waarbij we met grote regelmaat gebed, aanbidding en een 
groeiend leven in gehoorzaamheid aan Gods woord faciliteren voor alle volgelingen van 
Jezus in Amersfoort en de rest van Nederland.  
 
Ook voor Gebedshuis Amersfoort was 2020 als gevolg van de coronapandemie en de 
daarmee gepaard gaande beperkingen, een jaar waarin veel anders ging dan anders.  
 
Een aantal activiteiten is op enkele weken na stabiel doorgegaan. Er zijn verschillende 
nieuwe initiatieven ontstaan, die vooral de gemeenschap van betrokkenen heeft versterkt.  
Wel was het aantal uur waarop het gebedshuis open was significant minder als gevolg van 
de maatregelen van de corona-pandemie. 
 
De belangrijkste activiteiten van Gebedshuis Amersfoort waren in 2020 als volgt.  
 
Aantal uren geopend: > 200 uur 
Gezamenlijke gebedstijden >100 
Youtube uitzendingen Aanbidding met het Woord 26 
Deelnemers Maranatha bijbelstudiegroepjes 32 
 
 
Het gebedshuis, onderling meestal ‘GA’ genoemd, is 45 van de 52 weken minimaal voor 1 
gebedsset open geweest.  
 

Visie van het gebedshuis 

In 2019 gaf God een proces van vernieuwing en versterking van ons begrip van het hart van 

onze roeping. De functie van het gebedshuis draait niet om de activiteiten, er is een 

achterliggend doel wat ons drijft. De simpele verwoording van deze achterliggende drijfveer 

om het gebedshuis vorm te geven is als volgt: 

 

De Gemeente van Jezus als Zijn bruid klaar voor 
en de wereld om ons heen bekend gemaakt met  

de terugkomst van Jezus - als Bruidegom, Koning en Rechter. 
 

Activiteiten vanuit het gebedshuis 

Maranatha Bijbelstudie – kleine groepen 
Sinds 2017 deed een aantal betrokkenen binnen het gebedshuis mee aan een 3 jarige 
bijbelstudieserie van Mike Bickle over de hoofdstukken n de Bijbel die voor minstens 50% 
over de periode van Jezus’ terugkomst gaan. Ook bij IHOP in Kansas City had de coronacrisis 
grote impact op de voortgang van die serie, terwijl bij de zendingsorganisatie Frontier 
Alliance International (FAI) juist een initiatief ontstond om tijdens de eerste golf van de 
pandemie een onderwijsserie over een paar van de belangrijkste bijbelgedeeltes rond de 
eindtijd te geven. Binnen het gebedshuis ontstond het idee om deze serie van 14 delen te 



gaan volgen en dit open te stellen voor mensen buiten de gemeenschap van Ga. Er werden 
uiteindelijk 4 kleine groepen gevormd, waarin 32 mensen aan deze serie hebben 
meegedaan.  
 
Aanbidding met het Woord - livestream 
In het voorjaar 2020 kon door de maatregelen de normale manier van Aanbidding met het 
Woord doen niet worden voortgezet. We merkten het verlangen intern om toch iets te 
kunnen doen met het zingen van het Woord, maar ook verlangen om de gelovigen in 
Nederland te dienen met deze gebedstijd. Daardoor ontstond het idee om op 
donderdagavond een livestream op te zetten en onze aanbidding met het Woord sets uit te 
zenden via Youtube. Vanaf april 2020 zijn we daarmee begonnen. We hebben de eerste 
periode Openbaring 1 uitgezonden, met het verlangen om gelovigen te helpen de 
schoonheid van Jezus te zien, en te groeien in liefde voor Hem, juist in de context van 
periodes van moeite en grote veranderingen.  
Aansluitend op de reeks sets uit Openbaring 1 zijn we de brieven van Jezus in Openbaring 2 
en 3 gaan uitzingen.  

Interne groei 

Hoewel 2020 in onze activiteiten naar buiten toe een jaar van beperkingen was, hebben we 
gemerkt dat de gemeenschap van betrokkenen bij het gebedshuis is gegroeid. Deze periode 
van grote veranderingen wereldwijd heeft de oprechte vraag naar Gods perspectief en 
prioriteiten voor de hele Kerk versterkt en ons besef van onze plek en roeping daarin 
versneld.  
 
Een van de vragen die door de grotere kerngroep van het gebedshuis ervaren wordt, is hoe 
de Gemeente van Jezus Christus bijbels gezien in eenvoud hoort te functioneren, ook als 
allerlei in het Westen normale structuren weg zouden vallen. Welke elementen van 
gemeente-zijn zijn Bijbels gezien essentieel, en welke elementen zijn eigenlijk alleen maar 
tradities en gewoonten die we als mensen erbij hebben bedacht en in welke mate zijn die 
behulpzaam of juist nadelig voor Gods bedoeling met de gemeenschap van gelovigen. 
 
Dit proces van zoeken en bidden over de visie van het gebedshuis, zowel wat betreft ons 
eigen functioneren als onze roeping naar de Gemeente om ons heen, is nog in volle gang en 
zal in 2021 doorgaan. 
 
 
 
 


