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Psalm 33:20 - ‘Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild.’ 

 

Beste bidders,  

Hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maand juni 2016 

NEDERLAND 

 Deze maand willen we speciale gebedsaandacht geven aan de minister-president Rutte. De volgende gebeds- en 

dankpunten willen we onder uw aandacht brengen: 

  Dank voor zijn inzet. 

  Dank voor wijsheid en kracht die God hem geeft. 

  Dank voor het geloof wat hij meedraagt. 

Bid voor zijn wedergeboorte in Jezus. 

Bid voor inzicht en fijngevoeligheid in zijn ambt. 

Bid voor juiste en wijze adviseurs. 

Bid om doortastendheid waar dit nodig is. 

 Het tweede punt van aandacht is dat God Nederland dieper laat zien dat we niet zonder Hem kunnen. We bidden al 

jaren voor bekering. Deze bekering vindt plaats als Nederland ziet dat ze het zelf niet meer kan en genade nodig heeft. 

Bid dat Nederland op het punt komt dat er om Gods genade wordt gebeden. Bid om een geest van gebed en genade, 

Zacharia 12:10. Dit is geen gemakkelijke weg maar wel noodzakelijk om moreel en geestelijk te herstellen. Here God, 

breng Nederland op een punt dat zij om genade gaat bidden. 

 Het derde aandachtspunt zijn de komende verkiezingen van 15 maart 2017. Deze landelijke verkiezingen worden heel 

belangrijk. Welke regering krijgen we? Wie komen er in de Tweede Kamer? 

Laten we bidden dat Gods hand krachtig op deze verkiezingen zal zijn. Dat God wonderen gaat doen en een regering 

en parlement gaat geven die duidelijk maken dat alleen God dit kan bewerken. Dat God de eer zal krijgen.  

Here God, beweeg met Uw hand in deze verkiezingen. Geef een regering en parlement waar Uw aanwezigheid 

merkbaar is. Laat de uitslag van deze komende verkiezingen zo zijn dat U de eer ontvangt. 

ISRAËL EN JERUZALEM 

 De internationale gemeenschap maakt zich op om opnieuw een aanval in te zetten op Israël en Jeruzalem. 

In het najaar zal op initiatief en onder leiding van Frankrijk een internationale conferentie gehouden worden om een 

oplossing te bereiken over het Israëlisch en Palestijns conflict. Er zal gestreefd worden naar een tweestatenoplossing 

en Jeruzalem zal verdeeld moeten worden. Deze oplossing, waar ook de VS onder de leiding van Obama achter staat, 

gaat radicaal in tegen God en Zijn woord. 

Israëls grondgebied, inclusief Judea en Samaria, is door God aan Israël gegeven als een altoosdurende verordening. 

Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en de plaats waar Jezus, de Koning van Israël, weer terugkomt. Bewust en 

onbewust verzet de internationale gemeenschap zich tegen Gods bedoeling (lees Psalm 2). Dit blijft niet zonder 

gevolgen. Elke keer als landen Gods oogappel Israël aanraken op een verkeerde wijze, had dit gevolgen voor deze 

landen. Als Frankrijk of de VS of de gehele Europese Unie zich tegen Israël keert zal dit gemerkt worden op het 

gebied van politiek, economie en veiligheid. De verwarring en de druk zullen toenemen. 

Bid dat God de gedachten van deze volken verijdelt en verwarring brengt in deze conferentie (Psalm 83). 

Bid om standvastigheid voor de regering onder Netanyahu. Israël heeft al laten weten deze conferentie niet bij te 

wonen. 

 Bid dat Gods werk, mede door de messiaanse gemeenten, krachtig doorgaat en dat vele Israëliërs tot geloof in Jezus 

komen. 

 Blijf bidden dat Jesaja 2:1-5 tot vervulling komt. In de maand juni wordt deze vervulling weer krachtig uitgebeden en 

geproclameerd in Jeruzalem. Persoonlijk doe ik dit al enige jaren. 

 Dank God voor de toename van gebedswachters die bidden voor Israël en Jeruzalem. 

BEMOEDIGINGEN 

Als Op de bres proclameren we in alle hoofdsteden van de wereld dat God Koning is. Dit doen we op basis van  

Psalm 96:10 waar staat: ‘Zegt onder de volken, de Here is Koning.’ In mei is deze proclamatie uitgesproken in de 

hoofdstad van Luxemburg. Dit was de 40
e
 hoofdstad die tot nu toe gedaan is. Er mogen nog 158 hoofdsteden gedaan 

worden. 

170 bidders kwamen, onder leiding van Herman Boon, bij elkaar voor 10 dagen bidden en vasten. Deze keer in de stad 

Vlissingen. Al bijna 10 jaar lang wordt er viermaal per jaar 10 dagen gebeden en gevast voor o.a. Nederland. 

Duizenden mensen hebben al meegedaan. God bouwt, mede hierdoor, Zijn gebedsleger op. 

TRAININGSDAG 

We nodigen u nu reeds uit voor de trainingsdag op zaterdag 17 september in Voorthuizen. Het thema is: Eindtijd en de 

komende verkiezingen: God regeert! In de komende Bressenbrief leest u er meer over. Noteer deze belangrijke datum 

alvast in uw agenda. Ook op onze vernieuwde website zult u meer info gaan vinden. www.opdebres.org. 

 

De Here zegene u, 

Cees Vork 


