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Trainings- en vriendendag

UITNODIGING

HARTELIJK WELKOM!

Brief 150 en 
nieuwe lay-out
Deze brief is de 150ste Bressenbrief, 
reden tot dankbaarheid en vreug-
de. 150 keer Op de bresnieuws en 
gebedspunten!
Destijds is met deze brief begonnen 
om bidders te informeren over ver-
schillende actuele zaken vanuit een 
profetische visie en om belangrijke 
gebedspunten door te geven.
Hoewel beperkt, is de brief een 
bescheiden stimulans om geprik-
keld en uitgedaagd te worden tot 
nadenken over de tijd waarin we 
leven en tot gebed.
 
De laatste jaren is er veel aandacht 
besteed aan de Op de bresactivitei-
ten. We noemen de trainings- en 
toerustingsdagen en verschillende 
landelijke gebedsacties zoals het 
gebed voor de landelijke verkie-
zingen. Ook de gebedsteams naar 
Israël en de hoofdsteden van de 
wereld hebben aandacht gekregen.
We zijn God dankbaar dat Hij het 
mogelijk maakte dat we dit werk, 
ook financieel, konden blijven 
doen.

De 150ste uitgave heeft ook een 
nieuwe lay-out. Zoals u kunt zien, 
zit het gevoel van beweging naar 
voren hierin. Dit laat zien wat we 
willen zijn: niet een strakke orga-
nisatie maar een beweging waarin 
Gods Geest Zijn werk kan doen.

BRESSENBRIEF

Eindtijd en wederkomst
In verband met de tijd waarin we leven, geven we een cursus over de eind-
tijd en wederkomst.

Doel:   In zeven avonden gelovigen klaarmaken voor de eind-
tijd en wederkomst

Data:   10, 17, 24 en 31 maart en 7, 14 en 21 april 2016
Tijd:   20.00-21.30 uur (19.30 uur koffie/thee)
Plaats:  Centrum ‘s Heerenhof, Zwarteweg 10, 8181 PD Heerde
Onderwerpen:   Israël, Jeruzalem, volkeren, gemeente in de eindtijd, 

antichrist, Babel en wederkomst
Opgave:   Per mail met naam en adres naar opdebres@solcon.nl 

m.v.v. cursus eindtijd  
En u kunt een gift overmaken voor het werk van Op de 
bres voor Nederland

Opgeven: voor 1 maart 2016

CURSUS
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PROFETISCHE GEBEDSBEWEGING, GERICHT OP 
NEDERLAND EN HAAR OVERHEID, ISRAËL EN DE VOLKEREN
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Jezus zegt in Matt 24:37: ‘Zoals het 
was in de dagen van Noach, zo zal 
de komst van de Zoon des mensen 
zijn.’ Jezus spreekt hier over de tijd 
vlak voor Zijn wederkomst. De da-
gen van Noach werden gekenmerkt 
door geweld. In Genesis 6:11 lezen 
we: ‘De aarde nu was verdorven 
voor Gods aangezicht, en de aarde 
was vol geweldenarij.’

Eindtijd
We zien dat er in onze wereld toe-
nemend geweld is dat zich over de 
hele aarde verspreidt. Denk daarbij 
aan Syrië, Libië, Irak en nog ca. 30 
andere brandhaarden van geweld. 
Als we kijken naar de toenemende 
crises op het gebied van economie 
en financiën, toenemende leugens, 
corruptie en verharding, dan kun-
nen we niet anders dan conclude-
ren dat we steeds meer in de laat-
ste fase van de wereldgeschiedenis 
komen. Dan heb ik nog niet eens 
de plaats van Israël en Jeruzalem 
genoemd.

Nieuwe wereldorde
De Bijbel geeft niet aan wanneer 
Jezus terugkomt maar laat wel 
tekenen zien die voorafgaan aan 
Zijn komst. Een belangrijk teken 
is dat er een wereldregering zal 
zijn die de wereld centraal gaat 
aansturen. Politici spreken over 
een nieuwe wereldorde. Dit is niet 
nieuw want al sinds 1776 is men 
bezig om daaraan te werken. Het 
is geïnspireerd door satan die de 
wereld volledig onder zijn controle 
wil krijgen. Waarom? Omdat hij, 
gedreven door machtswellust en 
verblind door haat tegenover God, 

de aanbidding en macht wil van elk 
schepsel op aarde. 

In zijn confrontatie met Jezus zien 
wij zijn doelstelling. In Matt 4:9 
zegt satan tegen Jezus: ‘…indien 
gij U nederwerpt en mij aanbidt.’ 
Dat is het doel van satan met alle 
mensen. Daarvoor heeft hij een 
centraal geleide wereldregering 
met een leider die hij inspireert en 
leidt, nodig. 

We zien dat de voorbereidingen 
hiervoor nu in volle gang zijn. Meer 
en meer komt er een roep naar een 
nieuwe wereldorde die nodig is om 
de problemen op te lossen. Vorig 
jaar november kwamen er leiders 
van 192 landen samen in Parijs voor 
een nieuw klimaatverdrag. De G20 
komt geregeld samen om de pro-
blemen te bespreken en internatio-
nale conferenties over veiligheid en 
terrorismebestrijding nemen toe.
De problemen op monetair en 
economisch gebied en veiligheids-
gebied kunnen alleen gezamenlijk 
worden bestreden en opgelost. In 
de komende jaren zal de noodzaak 
en het verlangen naar wereldwijde 
oplossingen en een centraal geleide 
wereldregering, toenemen. 
Op 5 maart zullen we daar verder 
op in gaan en ons bewust wor-
den van de tijd waarin we leven. 
Geef u op en neem anderen mee. 
Waarom? Omdat het nodig is dat 
we klaargemaakt worden voor 
de komende tijd. De onzekerheid 
komt mede voort uit een gebrek 
aan bijbels inzicht. Dit veroorzaakt 
angst voor de toekomst. God wil 
ons sterken door Zijn woord.

Op zondag 3 april komen jongeren 
samen om zich te laten inspireren 
om te groeien in gebed voor Israël. 
Het is al de vierde samenkomst met 
jongeren die een diep verlangen 
hebben om in gebed Israël en Jeru-
zalem aan God op te dragen.
Er zal onderwijs, lofprijzing en 
gebed zijn. En jongeren die een 
gebedsreis naar Israël gemaakt 
hebben zullen verslag doen om op 
deze wijze anderen te stimuleren.

Plaats: NEM-centrum, Voorthuizer-
weg 5, 3862 PZ Voorhuizen
Tijd: 3 april van 11.00 – 16.00 uur
Doelgroep: 18 tot 35 jaar. 
Ben je aangesproken? Geef je dan 
op. God zoekt jongeren die op de 
bres staan voor Israël.

We zijn 2016 ingegaan. De strijd 
gaat door maar Gods overwinning 
door Jezus Christus staat vast en 
dat inspireert ons! 
In Johannes 16:33 zegt Jezus: ‘In 
de wereld lijdt u verdrukking, 
maar houd goede moed, Ik heb de 
wereld overwonnen.’ Vanuit die 
zekerheid bidden en werken we 
door, ook in 2016.

Hartelijk dank voor uw betrokken-
heid en gaven van de afgelopen 
periode. We zijn blij met elke gift 
om dit werk te kunnen doen.
Het is zaliger te geven dan te ont-
vangen, zegt Jezus. In de praktijk is 
dit ook zo. Een gevend hart is een 
blij hart. Weest vrijmoedig om te 
blijven geven. Niet alleen opdat wij 
dit werk kunnen doen maar ook 
om zelf een blij hart te hebben.
De Here zegene u,
Cees Vork

Eindtijd en nieuwe wereldorde Jongeren in 
gebed voor Israël

5 MAART: TRAININGS- EN VRIENDENDAG ISRAËL
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