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

Opgave: voor 4 maart 2017 opdebres@solcon.nl

Zaterdag 11 maart 2017

Trainings- en vriendendag

Thema: Verkiezingen 2017: Bid ook mee!
Inleiding
Met de landelijke verkiezingen op 
15 maart 2017 in het vooruitzicht, 
loopt de verkiezingskoorts op. Er 
worden lijsttrekkers gekozen en 
politici gaan het land door om kie-
zers voor zich te winnen.
Welke betekenis hebben de verkie-
zingen voor ons als gelovigen? 
Sommige gelovigen vinden dat we 
ons verre van het politieke bedrijf 
moeten houden omdat wij burgers 
van een hemels rijk zijn en dat is 
voor hen zelfs een reden om niet te 
gaan stemmen. Weer anderen we-
ten er eigenlijk niet goed raad mee. 
Wie moeten we nu kiezen? 
Wat zegt de bijbel over de verhou-
ding christen en politiek? En wat is 
de betrokkenheid van gelovigen bij 
de politiek en de komende verkie-
zingen?

Onze verantwoordelijkheid
Onze eerste verantwoordelijkheid 
is dat we ons aan de overheid on-
derwerpen (o.a. Rom. 13).
Betekent dat dan dat we kritiekloos 
maar alles moeten doen wat de 
overheid zegt? 
Nee, als een overheid tegen Gods 
woord ingaat dan kunnen we niet 
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gehoorzaam zijn. Neem bijvoor-
beeld de abortuswetgeving Deze 
gaat tegen God in en daarom 
gehoorzamen we niet. Zo zijn er 
nog wel een aantal zaken. Maar 
in essentie roept de bijbel ons op 
om de overheid te gehoorzamen. 
Ons geweten en Gods woord zul-
len aangeven wanneer we dit niet 
(meer) kunnen.

Ten tweede roept de Bijbel ons op 
om voor de overheid (hooggeplaat-
sten) te bidden. Een kerntekst is 1 
Timotheüs 2:2. In deze tekst komt 
naar voren dat er een relatie is 
tussen gebed en een land dat rust 
kent. Het is interessant om te zien 
hoe het is in landen waar voor de 
overheid wordt gebeden en waar 
dit niet gebeurt. Wat is het ver-
schil? In Nederland wordt er al ja-
renlang voor de overheid gebeden. 
Niet alleen door Op de bres voor 
Nederland, maar ook door vele 
anderen. Dit heeft gevolgen gehad 
voor het functioneren van de over-
heid in ons land. Zou het kunnen 
zijn dat ons land nog relatieve rust 
kent vanwege het gebed? Er is 
Bijbels gezien reden om dit aan te 
nemen.

De komende verkiezingen
Waarom is gebed voor de komende 
verkiezingen van belang? Omdat 
we graag een goede regering en 
een goed parlement willen heb-
ben zodat ons land op een recht-
vaardige en bekwame wijze wordt 
bestuurd.
Het is niet gemakkelijk om ons 
land te besturen. Er zijn zoveel 
verschillende belangen en motie-
ven die mensen meedragen. En er 
zijn, mede door de goddeloosheid, 
zoveel problemen. Om een land te 
besturen is moed, wijsheid, kracht 
en standvastigheid nodig. Welke 
politici bezitten deze eigenschap-
pen, gaven en mogelijkheden om 
ze in te zetten voor het landsbe-
stuur? Wie kan deze zware op-
dracht aan?

Ons gebed
Daarom hebben politici en de 
politiek voortdurend gebed nodig. 
Gebed om haar taak te vervullen 
en zo ons land op een eerlijke, 
bekwame en krachtige manier te 
leiden. 
We bidden dat door de komende 
verkiezingen de juiste partijen en 
politici naar voren komen. Bid en u 
zult ontvangen, zegt de Bijbel. We 
bidden om een minister-president, 
ministers en parlementsleden naar 
Gods wil. Hij hoort deze gebeden 
en verhoort ze. 
Honderden mensen bidden hier nu 
al voor en we zien uit naar hoe God 
er invulling aan gaat geven. 
Bidt u ook mee?
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De komende tijd zal deze cursus in Maasland en in Soest worden 
gehouden.

Maasland
Data: Donderdag 19 januari en 2 en 16 februari 2017 
Plaats: Nieuwe Kerk, Huis te Veldelaan 16, Maasland
Opgave: Voor 12 januari
Er zijn al 25 aanmeldingen maar er is nog plaats.

Soest
Data:  Donderdag 23 maart en 6 en 20 april
Plaats:  Emmakerk, Park Vredehof 2, Soest
Opgave: Voor 11 maart

Voor beide plaatsen geldt:
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (19.30 uur koffie/thee)
Onderwerpen:   O.a. De rol van Israël en Jeruzalem, tekenen van de 

eindtijd zoals de globalisering en de nieuwe wereld-
orde, de wederkomst van Jezus Christus.

Docent: Cees Vork
Opgave:  Via opdebres@solcon.nl
Kosten:  Op de avonden wordt een collecte gehouden voor de 

onkosten

Eindtijd en wederkomst

CURSUS

Hartelijk dank!
In de vorige brief stond een oproep 
om een gift te geven voor een 
andere auto. We zijn dankbaar dat 
hiervoor voldoende geld is binnen-
gekomen. Ik heb een vier jaar oude 
Toyota Auris aangeschaft. De kilo-
meterstand is 40.000 km en hij is in 
een uitstekende staat. We vertrou-
wen er op dat we er in de komende 
jaren mee vooruit kunnen. 
Ik wil u danken voor uw bijdrage 
en gebed. Mede door u is het mo-
gelijk om dit werk te blijven doen 
en de activiteiten te bekostigen. 
Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

PROJECT AUTO
Amerika heeft een nieuwe pre-
sident. De uitslag was voor velen 
een verrassing. Hoe kijken wij er 
tegenaan? Door uitspraken van Do-
nald Trump werden velen geschokt 
vanwege de hardheid die daaruit 
klonk. Toch hebben vele gelovigen 
in Amerika gebeden voor de juiste 
president voor dit moment in de 
geschiedenis. Het is Donald Trump 
geworden. 
Bemoedigend is dat de nieuwe 
vicepresident Mike Pence een diep-
gelovige man is die de waarden en 
normen van de Bijbel hoog in het 
vaandel heeft. Laten we biddend 
de komende tijd tegemoet zien. 
Wat in Amerika gebeurt heeft ge-
volgen voor de hele wereld.

TRUMP

Wat er in Israël, Amerika en Ne-
derland ook gebeurt, het belang-
rijkste is dat de mensen Jezus leren 
kennen. Wie is Hij? Wat betekent 
Hij voor jou? Dat zijn essentiële 
vragen. Jezus komt terug naar deze 
aarde. Laten we klaar zijn Hem te 
ontmoeten.
Dank voor uw gaven en betrokken-
heid bij ons werk. Het blijft een ge-
loofsavontuur om te zien hoe God 
Zijn plannen met Nederland, Israël 
en de volkeren ten uitvoer brengt. 
Samen met u mogen wij meewer-
ken aan dat grote plan.

Namens het bestuur wensen we u 
goede feestdagen,
Cees Vork

TENSLOTTE
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Wat is bidden 
eigenlijk?
Er zijn al honderden boeken van 
Wat is bidden eigenlijk? verkocht. 
Dit boek gaat in op veertig on-
derwerpen over het gebedsleven. 
Bidden is veel omvangrijker en 
veelkleu-
riger dan 
wat er bij 
veel mensen 
leeft. Het is 
meer dan 
het bidden 
voor een 
nood. Het 
doel is dat 
de lezer, 
mede door de vragen die dit boekje 
aanreikt, de vreugde en veelzijdig-
heid van het gebedsleven beter 
leert kennen. U kunt het kopen via 
de evangelische boekwinkel en kost 
13,50 euro.

BOEK


