
Plaats: NEM-centrum, Voorthuizerweg 5, Voorthuizen
Tijd: 10.30 uur (10.00 uur koffie/thee)

Opgave: voor 11 september via opdebres@solcon.nl

Zaterdag 17 september 2016

Trainings- en vriendendag

Thema: Eindtijd en de komende verkiezingen: God regeert!
Op de komende trainings- en 
vriendendag zullen we opnieuw 
stilstaan bij de tijd waarin we leven. 
De Bijbel spreekt over een eindfase 
van de wereldgeschiedenis. De Bij-
belse eindtijdtekenen worden meer 
en meer zichtbaar. 
Op 15 maart 2017 worden er weer 
landelijke verkiezingen gehouden 
voor een nieuwe regering en nieuw 
parlement. Als Op de bres gaan 
ook we een start maken met een 
gebedsactie in verband met deze 
verkiezingen.
In dit alles zal Gods heerschappij 
centraal staan. God regeert. Dit blij-
ven we benadrukken als vaststaand 
feit. Matt. 28:18 en Hebr. 1:8.

Eindtijd
Het Bijbelse eindtijdscenario laat 
zien dat God bezig is om een peri-
ode af te sluiten en een nieuwe pe-
riode te beginnen. Het kantelpunt 
is de wederkomst van Jezus. 
Voordat dat gebeurt, is er nog een 
proces van een heftige periode 
waarin God o.a. met Zijn gerichten 
komt. Gods gerichten oftewel Zijn 
oordelen komen voort uit het feit 
dat de wetteloosheid en zonden 
zo groot zijn. Zowel in het Oude 
als Nieuwe Testament komen deze 
eindtijdsoordelen van God naar 
voren. Ps. 96:13.
Dit oordeel van God is reeds in 
werking en dit zal toenemen. Het is 
een teken van de eindtijd.
Zo zijn er meer eindtijdtekenen. 
Centraal staan het terugkeren en 
herstel van Israël en Jeruzalem in 
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het land dat God beloofde als een 
vaststaande belofte, Gen. 17:8. Ook 
dit is in volle gang. Dit is ook de 
reden waarom het zo spannend is 
in het Midden-Oosten. Het heeft 
te maken met de wederkomst van 
Jezus.

Het derde Bijbelse teken is dat het 
evangelie aan alle volken verkon-
digd moet worden. Ook dit nadert 
haar vervulling, Matt. 24:14.
Zo gaan we meer en meer zien dat 
Gods woord wordt ingevuld en 
de tijd wordt klaargemaakt voor 
de tweede komst van Jezus op de 
Olijfberg, Zach. 14:4. Dan zal Jezus 
vanuit Jeruzalem gaan regeren en 
komt er een nieuwe wereldorde 
onder Zijn leiding, Jes. 2:1-5.

Landelijke verkiezingen, 15 maart 
2017
Nederland maakt zich op voor de 
komende verkiezingen voor een 
nieuwe regering en nieuw parle-
ment. Als Op de bres starten we 
een gebedsactie. Ons verlangen en 
gebed is dat er heel veel mensen 
zullen meebidden. Bid vooral om 
een goede regering en goed parle-
ment. Nu wordt alles klaargemaakt 

voor de campagnes van de politie-
ke partijen. Er worden lijsttrekkers 
aangesteld en kieslijsten gevormd. 
Op 17 september 2016 willen we 
een start maken met deze gebeds-
actie. In Johannes 11:40 lezen we 
dat indien we geloven, we Gods 
heerlijkheid zullen zien. Dit is het 
doel. Dat velen gaan bidden in 
geloof dat we Gods ingrijpen en 
kracht gaan zien in de verkiezings-
uitslag. In het verleden zijn we 
bemoedigd hoe God gebeden heeft 
verhoord. Ook deze keer gaan we 
in vertrouwen de verkiezingscam-
pagne tegemoet. God is Dezelfde. 
Mede door onze gebeden en 
geloof zal Hij gaan bewegen en 
zullen we opnieuw verbaasd staan 
over Zijn verhoring. Dit gaat niet 
zonder strijd. Maar het gebed van 
de rechtvaardige vermag veel, ook 
deze keer. Doet u ook mee? 

God regeert!
We kunnen het hemels feit dat God 
regeert niet genoeg benadrukken. 
In de komende verkiezingen en 
een wereld die steeds meer breekt 
door haar zonden is het van groot 
belang te weten dat God regeert 
en zal regeren!
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In maart en april werd de cursus 
Eindtijd en wederkomst gehouden. 
48 deelnemers kregen inzicht in 
Gods plannen en doelen wat be-
treft de gemeente, Israël, Jeruza-
lem en de wederkomst. Het Bijbelse 
profetische beeld werd bekeken. 
De deelnemers werden bemoedigd 
en gesterkt in hun geloof. Daar-
naast werden ze uitgedaagd om in 
deze tijd dicht bij Jezus te blijven. 

Deze eindtijdcursus is opbouwend 
en tegelijkertijd nodig. Opbou-
wend omdat er een hoopvolle 
toekomst is en nodig omdat het ge-
vaar van afval van het geloof door 
onwetendheid over de tijd waarin 
we leven groot is. De verwarring en 
onzekerheid nemen toe. Daarom 
is het van belang om Bijbels inzicht 
te krijgen in de eindtijd en weder-
komst.

De strijd rond Israël zal in de ko-
mende maanden weer oplaaien. 
In het najaar belegt Frankrijk een 
conferentie waar de grote wereld-
machten samenkomen om over de 
toekomst van Israël en de Pales-
tijnen te spreken. Opnieuw zal er 
getracht worden een tweestaten 
oplossing te bewerken.

Israël heeft al laten weten dat zij 
daar niet bij aanwezig zal zijn om-
dat zij reeds weet wat de uitkomst 
zal zijn. Israël zal opnieuw land 
moeten weggeven wat zij op grond 
van Gods woord bezit. Judea en Sa-
maria zullen teruggegeven moeten 
worden. Dit kan, wil en zal Israël 
nooit doen. Vandaar zal de interna-
tionale gemeenschap Israël verder 
onder druk zetten. Israël komt dan 
meer en meer in een isolement. De 

internationale gemeenschap werkt 
bewust en onbewust mee om zich 
tegen God en Zijn woord op te stel-
len. Dit is naar de wil van de duivel 
die Israël en Jeruzalem wil vernie-
tigen omdat hij weet dat God via 
Israël en Jeruzalem de wederkomst 
van de waarachtige Koning zal 
bewerken. De duivel doet alles om 
dit te stoppen.

Van 13 tot 17 juni hoop ik in Jeru-
zalem te zijn om opnieuw uit te 
spreken wat Jesaja 2:1-5 zegt: Het 
woord van de Here zal uit Jeruza-
lem komen en Zijn wet uit Sion. 
Jeruzalem zal de hoofdstad zijn 
van Jezus als Hij terugkomt. Vanuit 
deze stad gaat de wereld gere-
geerd worden. Dan komt er echte 
vrede en gerechtigheid. Moge dit 
spoedig plaatsvinden.

Zoals u weet heeft elke organisatie 
financiën nodig. Als Op de bres zijn 
we dankbaar dat we de afgelopen 
35 jaar Gods voorziening hebben 
mogen ervaren. Dit geeft vertrou-
wen voor de toekomst.

 Om het werk in al zijn facetten 
te kunnen blijven bekostigen is 
het komende jaar minimaal nog 
10.000 euro extra nodig. Als ieder 
30 euro geeft kan dit doel bereikt 
worden. De voorwaarde is dat u 
dit echt van harte wilt doen. Als u 
dat verlangen niet hebt moet u het 
niet doen. Dat spreekt vanzelf. Bij 
voorbaat willen we u danken voor 
uw extra hulp. We zijn bemoedigd 
door uw betrokkenheid bij het 
gebed voor Nederland, Israël en de 
volkeren.

Eindtijd en wederkomst

Strijd

7 10.000 extra

CURSUS

ISRAËL

FINANCIËN

Gods plannen met Nederland, Israël 
en de volkeren gaan door. Maar de 
strijd om deze planeet is hevig. De 
duivel en de zondige mens verzet-
ten zich hevig tegen Gods plannen. 
In deze strijd mogen we weten dat 
we meer dan overwinnaars zijn 
door Jezus. Dit betekent niet dat 
het gemakkelijk is. Er zijn vele ver-
drukkingen, beproevingen, verzoe-
kingen en vervolgingen. Dit is altijd 
al zo geweest. In de laatste fase van 
de wereldgeschiedenis komt dit tot 
een climax.
We willen u danken dat u met 
ons optrekt met uw gebeden en 
bemoedigingen. We vormen samen 
een leger om met God mee te 
werken. 

De Here zegene u,
Cees Vork

TENSLOTTE
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Data:  Maandag 26 september en 3, 10, 17 en 24 oktober 2016
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (19.30 uur koffie/thee)
Plaats:  NEM-centrum, Voorthuizerweg 5, Voorthuizen
Opgave: Via opdebres@solcon.nl
  U kunt uw deelname bevestigen door een gift over te maken 

aan Stichting Op de bres. Het richtbedrag is ca E 50,-  p.p voor de 
hele cursus.


