
continuous worship & prayer throughout European cities





Super dat je deze brochure in je handen hebt en nu leest. European Prayer 
Project wil je graag meenemen in een leven waarin het gaat om Jezus en 
Hem beter leren kennen. Een leven gericht op tijd en intimiteit met Hem. 
Een ontdekkingstocht waarin je steeds meer leert over en verlangt naar - 

tijd doorbrengen met - die Ene, Die alles gaf en alles waard is.

We hopen dat European Prayer Project je verlangen naar (meer) gebed  
en aanbidding aanwakkert. In je eigen leven, maar ook in je dorp, je stad  

of het land waar je woont. We geloven namelijk dat God daarnaar  
verlangt en Jezus is het waard om constant aanbeden te worden!

European Prayer Project zet zich daarom in voor voortdurend en vreugde-
vol gebed en aanbidding in Europese steden. In deze brochure lees je meer 
over wat we doen om dit mogelijk te maken. Kom, ontmoet God en wordt 
aangespoord. Kortom, laat je passie voor Jezus groeien en dieper worden.

veel leesplezier en we zien ernaar uit je te ontmoeten  
tijdens een van onze evenementen!





waarom we er zijn
Gebed is nodig. Jezus zelf leerde ons bidden. Gebed is krachtig. De Bijbel staat vol beloftes 
rondom bidden. En gebed is mooi. Het is tijd doorbrengen en communiceren met onze  
Vader, in de naam van Zijn Zoon Jezus en geleid door Zijn Geest. Gebed en aanbidding gaan 
samen en er zit kracht in dat gezamenlijk doen. 

De Heilige Geest heeft in de afgelopen twintig jaar een wereldwijde aanbiddings- en gebeds-
beweging op gang gebracht. Over de hele wereld is er een explosieve groei qua aantallen  
gebedshuizen en gebedsinitiatieven. Bidders, aanbidders, zangers en muzikanten werken  
samen om dag en nacht Jezus te aanbidden en voorbede te doen.

European Prayer Project wil gebedshuizen, initiatieven, groepen en kerken helpen, inspireren 
en ondersteunen om een rustplaats te creëren voor de aanwezigheid van God in Europa. Net 
als koning David er in zijn tijd naar verlangde om een huis voor God te bouwen in Israël. We 
doen dit door het geven van training, onderwijs en workshops, maar ook door evenementen 
en bijeenkomsten te organiseren waarbij we samen tijden van gebed en aanbidding hebben. 

We hopen je verlangen aan te vuren voor het creëren van en rustplaats voor God in jouw hart, 
jouw woonplaats en jouw land. Met onze activiteiten willen we je te trainen om de plek in 
te nemen die God voor je heeft. Hij verlangt naar wachters die verlangend naar Hem uitzien, 
naar priesters die Hem dienen, van Hem houden als bruid en met Hem regeren als koningen.



Tijdens deze driedaagse conferentie wordt 
een jonge generatie aangesproken en  

geïnspireerd om te leven voor de Ene met 
vernieuwende boodschap, dynamisch  
gebed en aanhoudende aanbidding.

Ervaar vijf dagen lang hoe het is om deel  
te zijn van een functionerend huis van  
Gebed. Je wordt meegenomen in een  
levensstijl van gebed en aanbidding  

met inspirerend onderwijs. 

Tijdens deze drieweekse trainingsschool  
van aanbidding en gebed groei je in  
leiderschap, muzikale vaardigheden,  

teamdynamiek en voorbede.

Bouw een stevige basis onder je bediening 
tijdens de Going Together seminar over part-
nerschapsontwikkeling! De 5-daagse training 
helpt fulltime of parttime gebedszendelingen 
een financieel betrokken team te vormen, om 

samen Gods visie en roeping na te jagen.



EPP is onderdeel van Jeugd met een Opdracht Amsterdam en werkt vaak samen met andere (internationale) 
organisaties, waaronder het internationale huis van gebed in Kansas City (IHOP-KC) in de Verenigde Staten. 

wat we doen
Ons verlangen is mensen aanmoedigen en te laten groeien in een  

leven van aanbidding & gebed. Daarom organiseren we evenementen  
en activiteiten. Hiernaast zie je welke dat zijn en verderop kun je  

meer lezen over de verschillende activiteiten. Meer informatie  
zoals data, locaties en updates - vind je op prayerproject.eu. 

 





ONE Conference 
 calling a generation to worship and prayer!

De ONE Conference inspireert je om te gaan voor Eén ding, voor de Ene die er werkelijk toe 
doet. Ontdek tijdens deze driedaagse conferentie de majesteit van God. Ontdek hoe God  
Zijn troon op aarde vestigt door aanbidding & gebed en hoe jij daar deel van uit kunt maken. 
Je krijgt de kans om Hem te ontmoeten, meer van Hem te ervaren en een levensstijl te ont-
dekken van gebed, vasten en diep het Woord in gaan. 
 

Samen met honderden jongeren aanbidden we Jezus, bidden 
we en worden we geïnspireerd om vol overgave voor Hem te 
leven! Overal in Europa ontstaan er steeds meer gebedshuizen en 
gebedsinitiatieven. Deze gebeds- en aanbiddingsbeweging bidt 
24/7 voor het baan breken van gerechtigheid, dat zending met 
kracht de wereld over gaat, dat redding komt voor jong en oud, 
Jeruzalem weer een eervolle naam heeft en uiteindelijk dat Jezus 
zelf terugkomt naar deze wereld. Laat je hart raken en bid mee!

De One conference is een samenwerking tussen EPP en Global 1:11 dat gelinkt is aan het 
huis van gebed in Kansas City (IHOP-KC). Sprekers van dit internationale gebedshuis zullen 
inspirerend onderwijs geven. Verder is er aanbidding en gebed met professionele (internati-
onale) aanbiddingsleiders en de teams die getraind worden tijdens de CRESCENDO school 
voor aanbidding. Daarover kun je meer lezen verderop in deze brochure. 

de conferentie 
die je fascineert 

voor de Ene





Going Deeper 
 growing in a lifestyle of  intimacy and intercession!

Going Deeper is vijf dagen vol van aanbidding & gebed, inspirerend onderwijs en toffe work-
shops! Heb je een verlangen om te groeien in gebed? Dan is GoingDeeper de midweek die  
je verder brengt. Dieper in waarheid, een diepere ontmoeting met Jezus en dieper in het  
hart van God. Vijf dagen vol van aanbidding & gebed, onderwijs en praktische workshops 
met openbaring vanuit het Woord.

Going Deeper rust jou als voorbidder toe. Het inspirerende, 
verfrissende onderwijs en de workshops laten je Gods hart 
op een nieuwe, levensveranderende manier ontdekken. Ze 
helpen je een levensstijl te omarmen die op Hem gericht is 
en hechter te worden in je relatie met Jezus. Intimiteit met 
Jezus geeft jou de kracht om in elk seizoen van je leven 
stevig door te gaan.

Heb je weleens van de term Huis van gebed gehoord? Going Deeper is een unieke kans om 
te ervaren wat een functionerend huis van gebed is. Elke dag brengen we veel tijd in de ge-
bedsruimte door. We richten ons in gebed op de schoonheid van Jezus en op de doelen en 
plannen die God heeft voor ons, onze steden en ons land. Je leert hoe je een rustplaats voor 
God kunt creëren en Zijn aanwezigheid kunt uitnodigen, ook in jouw woonplaats of regio.  
En je ontdekt waarom dat zo nodig is!

“Mijn huis zal een 
huis van gebed 

genoemd worden”





Crescendo 
 equipping intercessors, singers & musicians  

 for continuous worship and prayer!
Ben je voorbidder, zanger, muzikant of aanbiddingsleider? Maak je deel uit van een huis van 
gebed of een biddende kerk? Of wil je meer passie voor Jezus om Zijn Koninkrijk te brengen 
door muziek, aanbidding, zang en voorbede? Dan is Crescendo voor jou! 

Crescendo rust je toe en vuurt je aan om God de centrale plaats in gebed en aanbidding te 
geven. Het geeft sleutels om samen met anderen een plek te bouwen waar Gods Tegenwoor-
digheid krachtig aanwezig is. Zo kun je waar dan ook ter wereld vrijgezet worden om Jezus 
lief te hebben en Hem als eerste te dienen, om Zijn Tegenwoordigheid te brengen en impact 
te hebben op een gebroken en verloren wereld.

Je krijgt op passend niveau zang- of muziekles op jouw instrument of je wordt getraind als 
gebedsleider. Je leert over teamdynamiek, oefent in een team en gaat aan de slag in een  
gebedshuis. Professionals helpen je bij het ontwikkelen van je gaven, talenten en verlangens.

Je krijgt inspirerend Bijbels onderwijs over het leven van David, Hooglied, profetisch aanbid-
den, Jezus onze bruidegom en Zijn Koninkrijk. Maar je leert ook meer over gebedshuizen en 
de wereldwijde gebeds- en aanbiddingsbeweging. Crescendo wordt aangeboden door EPP 
en Global 1:11, gelinkt aan het huis van gebed in Kansas City (IHOP-KC). 





solide relaties  
opbouwen om 
Gods visie te  

vervullen

Going Together 
 building solid and lasting partnerships  

to fulfill Gods visionr!
Je bent geroepen voor het avontuur en hebt de eerste stappen gezet; je gaat parttime of  
fulltime aan de slag in een gebedshuis of -initiatiefof je gaat een gebedshuis starten. Tijd  
om je visie te delen en anderen er deel van te maken. Going Together geeft je sleutels om 
financiële partners te werven zodat je gehoor kan geven aan Gods plan met jouw leven.

Tijdens deze vijf dagen krijg je een stevig bijbels fundament 
en sleutels om mensen om je heen te verzamelen die jouw 
visie delen en je financieel steunen. We helpen je de bijbelse 
onderbouwing van een op giften gebaseerd leven te begrijpen. 
Dit wordt gecombineerd met praktische opdrachten om je te 
helpen een netwerk van mensen om je heen te verzamelen  
met wie je de visie gaat delen en die jouw financieel steunen. 
 

De trainer heeft jarenlange ervaring met en hart voor het coachen van mensen die leven  
van support. Going Together helpt je verder op weg om je roeping in te stappen. De volgende   
onderwerpen komen aan bod tijdens de training: Verwoorden van je visie - Onderwijs over 
Bijbelse principes en het leven van giften - Persoonlijke bezwaren en twijfels over het werven 
van support - Do’s en don’ts in fondswerving - Je eigen campagne ontwerpen en starten. 





hoe het begon
De European Prayer Project begon met een persoonlijk verlangen van een van de oprichters. 
Deze zoon van zendelingen in Italië zag hoe zijn vader rondtrok met paard en wagen om 
het evangelie te brengen. De passie om uit te delen ontstaat ook bij hem, maar die richt zich 
meer op de nieuwe generatie christenen in vuur en vlam voor Jezus te zetten. 

Hij volgt een Discipleship Training School (DTS) trouwt en woon vervolgens in respectieve-
lijk Duitsland en Madrid. Ondanks een goede baan, blijft er het verlanen naar meer van God! 
Hij besluit zijn lunches over te slaan, de velden in te gaan en te praten met God. Net als zijn 
vroegere DTS-leider wil hij meer van Jezus en meer van mensen houden. En hij wil dingen 
doen die eeuwigheidswaarde hebben. Uiteindelijk zegt hij zijn baan op, omdat hij weet dat 
God iets anders heeft. Hij hoort over het gebedshuis IHOP in Kansas City en vertrekt met zijn 
gezin om daar verfrist te worden en van God te horen wat de volgende stap is.  

Zijn visie voor Europa blijft echter aandringen en na vijf jaar training en ervaring bij IHOP in 
Kansas City is het tijd om zijn werk en IHOP-ervaring naar Europa te brengen. In 2008 gaat 
het hele gezin naar Amsterdam en begint hij met het implementeren van gebed met aan-
bidding in de Tabernacle, het gebedshuis van Jeugd met een Opdracht Amsterdam. 



In 2009 volgen verschillende activiteiten, waaronder trainingsscholen en steeds met de 
thema’s: zending, intimiteit en de terugkomst van Jezus. Tijdens de trainingsscholen zijn er 
ook weken die open voor iedereen zijn waardoor velen worden aangewakkerd om dieper in 
God te gaan. 

In 2013 komt ontstaat het concept van de GoingDeeper midweken, om meer mensen in 
korte tijd te bereiken. Tijdens een van deze retraîtes wordt al pratend met de sprekers van 
die week, Debora en Murray Hiebert, het idee geboren voor een korte school voor aanbidding. 
In 2015 start de eerste CRESCENDO, een drie-weekse school om muzikanten en zangers voor 
gebedshuizen te trainen. In die tijd wordt ook de ONE-conferentie geboren die gehouden 
wordt tijdens deze drie weken. 

Met al deze ontwikkelingen is het tijd voor een nieuwe naam van deze overkoepelende mis-
sie van aanhoudend vreugdevol gebed & aanbidding in Europese steden. Opnieuw wordt 
er tijdens een GoingDeeper week iets nieuws geboren als spreker Dave Sliker komt met het 
idee om de missie European Prayer Project te noemen. 

Ondertussen komt het idee van “het bouwen van een rustplaats voor God” steeds meer als 
visie naar voren. Net als David die verlangde om een Tabernakel te bouwen als plek voor God 
om bij mensen te wonen. Omdat Hij daarnaar verlangt. Vanaf dat moment is dat wat Euro-
pean Prayer Project wil: het bouwen van een rustplaats voor God. Want Jezus is het waard 
om continue aanbeden te worden! Daarom zetten we ons in voor voortdurend en vreugdevol 
gebed & aanbidding in Europese steden. We hopen dat je met ons mee wilt doen!



kom, doe mee of nodig ons  
uit om meer te vertellen over 
voortdurende, vreugdevolle  

aanbidding & gebed!
kijk op www.prayerproject.eu voor data, locaties en hoe je je aanmeldt  

of neem contact op voor meer informatie via info@prayerproject.eu




