
Met in de middag: Kees van der Staaij (SGP) i.v.m. de start van 
de gebedsactie voor de verkiezingen.

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

Opgave: voor 11 september via opdebres@solcon.nl

17 september 2016

Trainings- en vriendendag

Thema: Eindtijd en de komende verkiezingen: God regeert!
Eindtijd
We zien ernaar uit om elkaar weer 
te ontmoeten op zaterdag 17 sep-
tember in Voorthuizen. Ook deze 
keer zullen we elkaar bemoedigen 
en versterken. Het thema is actueel. 
De toenemende oorlogen en drei-
gingen zijn tekenen van de eindtijd 
die steeds zichtbaarder worden. In 
Europa hebben we te maken met 
o.a. terroristische aanslagen zoals 
in België, Frankrijk en Duitsland. 
De politiek wordt gekenmerkt door 
voortdurende crisissen en verwar-
ring. De situatie in en rond Israël is 
bekend.

Komende verkiezingen
De Bijbel spreekt erover dat, 
naarmate een volk meer en meer 
zondigt, Gods oordeel zal komen. 
In Spreuken 14:34 staat: “Gerech-
tigheid verhoogt een volk, maar 
zonde is een schandvlek der na-
tiën.” Als we denken aan de geno-
cide van de abortus dan is dit een 
schandvlek voor een natie. Alleen 
al in Nederland zijn er 1,3 miljoen 
ongeboren kinderen gedood in de 
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moederschoot. Dit is een schand-
vlek in ons land. Is er nog een weg 
terug?
Jarenlang is er gebeden voor 
bekering. Na bekering kan de weg 
van gerechtigheid gezocht wor-
den. De regering en het parlement 
spelen daar een belangrijke rol in. 
Een goede regering en een goed 
parlement zorgen voor gerechtig-
heid. Daarom is het gebed hiervoor 
zo belangrijk. Op 15 maart 2017 
zijn er landelijke verkiezingen. Als 
Op de bres voor Nederland zijn we 
reeds begonnen om te bidden. Op 
de trainings- en vriendendag zal 
Kees van der Staaij spreken over 
het belang van deze verkiezingen 
en het gebed daarvoor. Jarenlang is 
hij al actief in de Tweede Kamer en 
strijdt voor meer van Gods gerech-
tigheid in ons land.
We bidden dat duizenden gelo-
vigen mee gaan bidden voor een 
goede regering en goed parlement 
opdat Gods genade en gerechtig-
heid meer en meer plaats krijgen in 
onze samenleving. Doet u mee?

God regeert!
Het geeft rust te weten dat we 
onze gebeden en activiteiten mo-
gen doen vanuit de zekerheid dat 
God regeert. In Efeze 1:21 zegt Pau-
lus dat Jezus boven alle overheid 
en macht en kracht en heerschappij 
en naam staat. Door Zijn dood en 
opstanding en verheerlijking heeft 
Hij alle macht in hemel en aarde 
ontvangen. Bij Zijn wederkomst 
wordt het allemaal zichtbaar. Wij 
bidden, geloven, strijden en mogen 
meewerken totdat het zover is. 

Eind juni bezocht ik opnieuw Jeru-
zalem. Dit was mijn 25e gebedsreis 
naar de stad van de grote Koning. 
Een hoogtepunt was het knielend 
bidden bij de Klaagmuur. Waarom 
knielend? Ik ervoer dat ik dit doen 
moest als een profetische gebeds-
houding omdat de dag gaat komen 
dat elke knie in Israël en de vol-
keren zullen knielen voor Koning 
Jezus (Jesaja 45:22). 
Mijn knielen bij de Klaagmuur is 
een teken dat, bij de wederkomst, 
alle knieën zullen buigen voor 
Hem.
Dit is Gods visie en doel met Israël 
en de volkeren. Dan zal Jesaja 2:1-5 
in vervulling gaan dat God vanuit 
Jeruzalem de volkeren zal leiden en 
regeren.
(vervolg z.o.z.)
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Er worden in het najaar twee cursussen gehouden. Het is van groot belang 
om in deze tijd Bijbels inzicht te krijgen in de eindtijdfase. 

1e cursus: vijf avonden in Voorthuizen
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
Docent:   Cees Vork
Onderwerpen:  o.a. Israël, Jeruzalem, de gemeente in de eindtijd, weder-

komst en antichrist/Babylon
Opgave:  via opdebres@solcon.nl
  U kunt uw deelname bevestigen door een gift over te ma-

ken aan Stichting Op de bres. Het richtbedrag is ca. 50 euro 
p.p. voor de hele cursus

2e cursus: drie avonden in Beilen (Drenthe)
Data:   dinsdag 20 september en 4 en 11 oktober 2016
Plaats:   Het Valkenhof, Pauluskerk, Witte Valkenstraat 4, Beilen
Tijd:   20.00 -21.30 uur (19.30 uur koffie/thee)
Onderwerpen:   o.a. Israël en Jeruzalem en wederkomst
Docent:   Cees Vork
Opgave:   voor 15 september via Carla Mooiweer carlamooiweer@

hotmail.com of Dijanne Zijnge dzijnge@yahoo.com 
Kosten:   gift voor het werk van Op de bres voor Nederland

Ik heb een andere auto nodig. Het 
is niet meer verantwoord om met 
de huidige auto door te rijden. De 
onkosten worden groter dan de 
waarde. Een auto is noodzakelijk 
om het werk voor Op de bres te 
kunnen doen. Door de jaren heen 
is er steeds voorzien in een goede 
tweedehands auto. Daarom ver-
trouwen we ook nu dat het deze 
keer mogelijk is een goede auto 
aan te schaffen. Mogen we uw hulp 
daarbij vragen?

Als u kunt en wilt kunt u uw gift 
overmaken naar Op de bres voor 
Nederland m.v.v. Project auto. Bij 
voorbaat hartelijk dank.

Eindtijd en wederkomst

CURSUS PROJECT AUTO

Maak ons een leger, o Heer. Dit 
lied wordt regelmatig gezongen 
in samenkomsten. Als bidders 
horen we bij het leger om mee te 
strijden voor Gods Koninkrijk. De 
strijd wordt heviger naarmate de 
wederkomst dichterbij komt. De 
duivel gaat tekeer om zijn macht 
en invloed op aarde te behouden. 
Wat een bemoedigende gedachte 
dat we weten dat daar een eind 
aan komt bij de wederkomst van 
Jezus. Daar gaan we voor.

Dank voor de giften en extra giften 
die we mochten ontvangen voor 
het werk. Zo’n 1500 euro kwam 
er extra binnen na de vorige brief. 
Velen hebben 30 euro of meer 
gegeven.
Mogen we u blijven aanmoedigen 
om, ook op financieel gebied, 
achter ons te staan. We hebben dit 
nodig.

De Here zegene u diep in elk op-
zicht in uw leven.
Namens het bestuur,
Cees Vork
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(vervolg van voorkant)
Al meer dan 25 gebedsteams zijn 
naar Jeruzalem geweest en hebben 
door hun gebeden meegewerkt 
aan de vervulling van deze visie. 
God maakt Israël, Jeruzalem en de 
volkeren klaar voor de wederkomst. 
Mocht u ook een gebedsreis willen 
maken met deze profetische ge-
beden dan kunt u met ons contact 
opnemen via opdebres@solcon.nl.

Hoofdstedengebed
Zoals u weet willen we in de ko-
mende jaren alle hoofdsteden be-
zoeken en in het centrum van elke 
hoofdstad bidden en proclameren 
dat Jezus Koning is. Dit gebeurt 
naar aanleiding van Psalm 96:10 
waar staat: “Zegt onder de volken: 
De Here is Koning.”
De afgelopen maanden werden 

o.a. Luxemburg en Bhutan bezocht. 
In de komende weken staan Stock-
holm, Wenen, Caïro en Bangladesh 
op het gebedsprogramma. Verschil-
lende teams zijn hierin actief.
Het is een geloofsopbouwende 
activiteit omdat het bidden en 
proclameren van het Koningschap 
van Jezus het centrale doel is van 
Gods plan met deze wereld. In een 
wereld die steeds meer wankelt is 
dit een vaste zekerheid.

Mocht u ook een hoofdstad voor 
uw rekening willen nemen neem 
dan contact op met ons kantoor. 
Wij geven u informatie, Bijbelge-
deelten en een proclamatietekst uit 
psalm 96:10. Deze proclamatietekst 
wordt achtergelaten in het centrum 
van elke hoofdstad waar gebeden 
wordt.


