
Op de bres voor Nederland 

Maandbrief december 2016 

Psalm 66:19 Voorwaar, God heeft gehoord. Hij heeft gelet op mijn luide gebed. 

Beste bidders, 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand december 2016. 

NEDERLAND 

 Dank voor de duizenden gebeden van het afgelopen jaar en de verhoring.van de gebeden in 2016. 

 Dank dat Gods plannen met Nederland, Israël en de volkeren door zijn gegaan. 

 Dank voor de geestelijke leiders in ons land en speciaal voor uw eigen leiders. 

 Dank voor Gods bescherming en dat er in Nederland geen terroristische aanslag heeft plaatsgevonden. 

 Bid voor de komende verkiezingen van 15 maart 2017. Honderden mensen doen reeds mee en bidden om een 

goede regering. Bid dat het er duizenden worden in de komende maanden. God wil Zijn gemeente in ons land 

gebruiken om een goede regering te hebben. Bid dat God de juiste minister-president klaarmaakt om de 

regering te leiden. Bid dat God komende ministers en staatssecretarissen klaarmaakt voor hun taak. Bid dat 

God ons verlost van mensen met kwade bedoelingen. Bid dat datgene aan het licht komt wat niet goed is. 

 Bid voor onze militairen in het buitenland die op missie zijn. Denk speciaal aan hun gezinnen en familie. 

 Bid dat tijdens de komende kerstdagen mensen in ons land de weg naar de kerk zullen vinden en de boodschap 

zullen horen. Bid dat de Heilige Geest hen overtuigt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. 

 Bid voor de vluchtelingen in ons land. Speciaal onze christelijke broeders en zusters. Bid om Gods genade en 

troost voor hen. 

 Blijf bidden voor het Koningshuis. Speciaal voor Koning Willem Alexander dat Gods Geest hem zal vervullen 

met Gods kracht en liefde. 

 Bid voor respect voor het leven in Nederland, dat de geest van dood (eindelevens pil, abortus etc.) weg gaat 

( Jesaja 30:22- “weg ermee”). 

ISRAËL en JERUZALEM 

 Dank voor Gods bescherming in 2016 voor Israël. Duizenden gebeden zijn er over Israël en Jeruzalem 

uitgebeden. Jeruzalem is de stad van vrede van waarvan de komende Messias zal gaan regeren. Gods vrede is 

er nu al bij diegene die voor Hem buigen 

 Bid dat Gods Geest wordt uitgestort bij de Klaagmuur waar zoveel joden komen om te bidden. Bid dat er daar 

velen tot bekering en wedergeboorte komen. 

 Bid voor premier Netanyahu die voortdurend onder druk staat, zelfs binnen zijn eigen regering. Bid om een 

geest van eenheid en vertrouwen binnen het kabinet. 

 Bid dat het getuigenis van de messiaans belijdende gemeente sterker mag worden 

 Bid om het krachtige werk van Gods Geest gedurende de kerstdagen. 

 Bid om Gods engelenmacht rond de grenzen van Israël. Denk aan de noordgrens met Libanon en Syrië. Denk 

aan de zuidgrens met de Gazastrook. Bid dat Israël geen land meer teruggeeft voor vrede in het gebied van 

Judea en Samaria. 

 Bid dat de nieuwe Amerikaanse president Trump pro Israël zal zijn. Het lijkt erop dat hij dat is. 

BEMOEDIGINGEN 

 In Amerika is veel gebeden voor de verkiezingen. Voor zover we nu kunnen zien komen er veel meer 

christenen in de regering. De vicepresident Mike Pence is een toegewijd christen 

 Ook de premier van Engeland premier May is een vrouw met christelijke wortels en inspiratie 

 In het Midden Oosten komen steeds meer mensen tot geloof. Dit is een antwoord op tientallen jaren van gebed. 

 De kerk in Zuid Amerika groeit, m.n. in Brazilië. Ook in Chili is God krachtig aan het werk. 

 Looft de Here mijn ziel, vergeet niet een van Zijn weldaden! Loof Hem voor wat Hij voor u betekende in 2016. 

Tot slot. 

2016 wordt afgerond en 2017 komt eraan. De wereld wordt er niet veiliger op, op vele terreinen is onzekerheid. 

God laat dit toe opdat we ons vertrouwen op Hem zullen stellen. We danken u voor uw toewijding om te bidden. 

Zo werken we mee aan de komst van Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Moge Hij spoedig komen! 

 

Namens het bestuur van Op de Bres, 

Cees Vork. 


