
Op de bres voor Nederland 

Maandbrief oktober 2016 

 

PSALM 91:2 - Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

 

Beste bidders, 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand oktober 2016: 

 

NEDERLAND 

 Dank voor de gezegende dag op zaterdag 17 september in Voorthuizen. Dank dat er een goede start is gemaakt 

met het gebed voor de verkiezingen van 15 maart 2017. 

 Dank voor de gezegende cursus Eindtijd en wederkomst die in Beilen gehouden wordt. 

 Bid voor de programma’s over gebed die Family 7 gaat uitzenden. De eerste van de 13 wekelijkse uitzendingen is 

op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur.  

 Dank dat Koning Willem-Alexander aan het einde van de troonrede sprak dat hij bidt voor het parlement en de 

regering. 

 De politieke partijen zijn volop bezig met de verkiezingscampagne . Ook wordt er nu reeds door velen gebeden 

voor een goede nieuwe regering en een goed parlement. Bid mee: 

- voor de juiste mensen op de kandidatenlijst van de partijen  

- voor een eerlijke verkiezingscampagne 

- voor een geest van gebed en genade voor de politici in Nederland 

- dat God de juiste minister-president gaat aanstellen. 

 Bid dat het evangelie in ons land op vele wijzen wordt verkondigd. Bid om creatieve manieren om Nederlanders 

te bereiken. De oogst is groot. Veel Nederlanders zijn in nood en hebben het evangelie nodig. 

 Bid dat samenwonen en seks voor het huwelijk binnen de gemeente van Christus als zonde wordt gezien. Bid om 

herstel van het huwelijksverbond en seksuele zuiverheid binnen de gemeente. 

 Zonde is een schandvlek voor een volk. Belijd de zonden van ons volk en bid om genade. Denk in het bijzonder 

aan abortus en euthanasie. Dit zijn grote schandvlekken. 

 Er is veel eenzaamheid in de samenleving. Het is een van de grootste problemen. Laten we bidden dat er wordt 

omgezien naar de eenzame mensen. 

 Bid voor politie en justitie. Dat zij krachtig blijft optreden tegen alle vormen van criminaliteit. 

 

ISRAËL EN JERUZALEM 

 

 Dank voor de zegen die Israël nu reeds is. Ze is een voorbeeld in het Midden-Oosten en in de wereld. 

 Voortdurend keren joden terug uit de volkeren. Dat is een vervulling van de profetieën. 

 Bid om eenheid in Israël. Er is veel verdeeldheid tussen de religieuze en de seculiere bevolking. 

 Dank voor de bidders in Jeruzalem en Israël. Er worden elke week duizenden gebeden gebeden. 

 Geestelijke leiders binnen de messiaanse gemeente in Israël hebben wijsheid en kracht nodig. Bid voor hen. 

 Jeruzalem is sinds 1967 de hoofdstad van Israël. Blijf bidden dat dat zo blijft, Mattheüs 5:35. 

 Het tempelplein is de centrale bijbelse plaats waarvanuit Jezus de volkeren zal gaan regeren Bid dat God deze 

plaats verder klaarmaakt voor de wederkomst. 

 

INFO EN BEMOEDIGINGEN 

 In januari 2017 wordt de cursus Eindtijd en wederkomst gehouden in het Westland. De data zijn 19 januari, 2 

februari en 16 februari 2017. U kunt zich opgeven voor deze drie avonden cursus bij ons kantoor 

opdebres@solcon.nl. 

 Dank voor het boekje Wat is bidden eigenlijk? 40 onderwerpen over het gebedsleven. Dit boekje geeft onderwijs 

over het belang van gebed. Het is een boekje met onderwijs en vragen. U kunt dit boekje bestellen via 

wsscholtenuitgeverij.nl. 

 Dank dat er in het Nederlandse parlement nog steeds een meerderheid pro-Israël is. 

 Dank dat we in een land leven waar godsdienstvrijheid is. 

 Dank voor de vele mantelzorgers en vrijwilligers die zich in onze samenleving inzetten. 

TENSLOTTE 

Blijf volhardend vertrouwen op Gods beloften. Wat er ook gebeurt, God heeft uiteindelijk het laatste woord. 

De Here zegene u, 

Cees Vork 
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