
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF juli/aug 2016 

Psalm 73:24 Gij zult mij leiden door Uw raad, en daarna in heerlijkheid opnemen. 

 

Beste bidders,  hierbij de dank- en gebedspunten voor de maanden juli en augustus 2016 

NEDERLAND 

 Aanstaande activiteiten Op de Bres, opgave per mail: opdebres@solcon.nl 

- 17 september toerustingsdag Voorthuizen. ’s Middags spreekt Kees van de Staaij i.v.m. de verkiezingen van 

15 maart 2017. Kom naar deze dag en neem anderen mee! 

- 26 sept. en 3, 10, 17 en 24 okt. 2016 cursus eindtijd en wederkomst Voorthuizen (zie bijlage).  

- 20 sept., 4 en 11 okt. cursus eindtijd en wederkomst Beilen.  

 Dank dat gebedsteams gebeden hebben in de hoofdsteden van Luxemburg en Bhutan in het kader van Psalm 96:10. 

Ook daar is geproclameerd dat Jezus Koning is. 

 Bid nu reeds voor de komende verkiezingen van 15 maart 2017. Bid om een goede minister-president en een goede 

regering en parlement.  

 Europa met Nederland als betrokken land is in verwarring na de Brexit. Volgend jaar zijn er verkiezingen in o.a. 

Duitsland en Frankrijk. Deze hebben direct effect op de ontwikkelingen in Europa en daarom ook op Nederland. 

Bid dat God de ogen van vele Europeanen en daarbij vele Nederlanders zal openen om Jezus te leren kennen. Bid 

om een opwekking in de landen van de EU. Bij God is niets onmogelijk. 

 Bid voor het CDA. Bid dat de houding t.o.v. Israël verandert. Bid dat voormalig minister-president Van Agt inziet 

wat er werkelijk tussen Israël en de Palestijnen aan de hand is. Bid dat de antisemitische geest wordt ontkracht. 

 De ChristenUnie en SGP hebben onze gebeden nodig. Zij hebben tot nu toe een belangrijke rol gespeeld in de 

politieke keuzes. Bid dat God hen klaarmaakt dat zij, ook na de verkiezingen van 15 maart 2017, hun invloed 

blijven uitoefenen op het regeringsbeleid. Bid voor o.a. Kees van der Staaij, Gert-Jan Segers en Joël Voordewind. 

 Deze zomer zijn er veel evangelisatieactiviteiten en conferenties. Bid dat God de gelovigen toerust en ongelovigen 

de ogen opent voor het evangelie. 

ISRAËL 

 Eind juni was ik in Jeruzalem. In Jesaja 2:1-5 lezen we over het komende vrederijk waar Jezus zal regeren. Gods 

wet zal vanuit Jeruzalem naar de volken gaan. Niet New York is dan het internationale centrum maar Jeruzalem. Ik 

heb geknield bij de Klaagmuur en uitgesproken dat elke knie gaat buigen voor Jezus, de Koning. Ook uitgebeden 

dat Jeruzalem centraal zal staan in Gods nieuwe wereldorde. Gebeden dat dit spoedig mag plaatsvinden en dat God 

Jeruzalem verder klaarmaakt voor de wederkomst. 

 Dank voor het groeiend aantal toegewijde voorbidders dat in Jeruzalem en Israël actief is.  

 Bid voor de eenheid in de regering van Netanyahu. God, geef hem wijsheid, inzicht en kracht om het volk te leiden. 

 Obama en Netanyahu zijn geen vrienden. Onder Frans initiatief probeert de internationale gemeenschap er door te 

krijgen dat er een tweestatenoplossing komt. Amerika met Obama kan daarover een veto uitspreken waardoor de 

plannen niet doorgaan. Het gevaar is dat Obama deze keer geen veto zal uitspreken. Israël moet dan luisteren naar 

de internationale gemeenschap en kiezen voor een tweestatenoplossing. Dan wordt Israël verder omsingeld. In het 

noorden door de Hezbollah die 10.000 raketten op Israël heeft gericht. De Hamas in het zuiden die volop tunnels 

graaft om Israël aan te vallen. Dan zou ook de regio Judea en Samaria onder Palestijns gezag komen als Israël zich 

terugtrekt. De gevolgen zijn dramatisch en de omsingeling volledig. God kan dit behoeden. Dat is ons gebed.  

 Bid voor de ultraorthodoxe joden. Zij zijn de hedendaagse farizeeën en wetgeleerden in Israël. Zij zijn heel ijverig 

en hebben grote invloed op de samenleving. Bid dat velen van deze groep door de Heilige Geest tot bekering 

komen. Denk aan de apostel Paulus die tot bekering kwam en zo’n zegen is geweest.  

 Bid voor de internationale kerk. Dat de verbondenheid met Israël en Jeruzalem inniger, sterker en dieper wordt. 

Israël is de oudere broer en de eerstgeborene door God. De internationale kerk mocht erbij komen (zie Hand. 10). 

Eerst de jood en dan de anderen. De internationale kerk is onlosmakelijk verbonden met Israël en Jeruzalem en 

behoort met dankbaarheid en respect naar Israël te kijken. 

BEMOEDIGINGEN 

 De groei van het aantal gelovigen in vooral Zuid-Amerika, Afrika en Azië. 

 De voorbidders in Jeruzalem baden dat de steekpartijen zouden stoppen. Dat is verhoord. 

 Dank God dat Nederland nog steeds van een terroristische aanval is gevrijwaard. Ondanks onze zonden is er nog 

bescherming tegen deze gruwelijke aanvallen. 

 Er wordt elke dinsdag en vrijdag gebeden in de Tweede Kamer door voorbidders.  

Tenslotte: 

Dank voor uw gebeden. Duizenden en duizenden gebeden worden opgezonden naar de troon van God. Als Op de 

bres bidden we u gezegende zomermaanden toe. Moge de Here u sterken naar Geest, ziel en lichaam, 

Cees Vork 
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