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

 

Beste bidders, 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand februari 2017 
NEDERLAND 

 De verkiezingsstrijd is in volle gang. Duizenden bidden reeds om een goede regering en een goed parlement. Bid dat 

nog veel meer bidders meedoen. Stuur uw achterban de poster UW GEBED TELT en wek hen op mee te bidden en 

anderen te activeren ook mee te bidden. Bid dat er een groot gebedsleger zal zijn en dat er op 14 maart om 19.00 uur 

honderdduizenden meebidden. 

 Bid dat God de juiste minister-president klaarmaakt. God zal hem bevestigen. Als dit opnieuw Mark Rutte wordt, bid 

dan dat God hem vervult met de Heilige Geest. 

 Bid dat de media eerlijke informatie geven en dat deze niet gemanipuleerd zal worden. 

 Bid voor de christelijke partijen dat zij positieve aandacht krijgen en meer zetels behalen.  

 Bid voor de bekering van Geert Wilders. Dat God hem net zo aanraakt de apostel Paulus. 

 Bid dat God Zijn wil laat geschieden betreffende Europa. Nederland is een onderdeel van Europa. Bid dat God 

wijsheid geeft om in een verdeeld Europa eenheid te bewerken zonder dat Nederland haar eigenheid en identiteit nog 

meer verliest. 

 Dank God dat Zijn gemeente in ons land krachtiger en meer toegewijd wordt. Als je vandaag christen bent of wil zijn 

dan is dat meestal een keus die echt is. Velen zijn afgeweken. Zij die er nu over zijn, zijn echt. Blijf bidden dat Gods 

Geest vele Nederlanders tot Hem trekt. Denk aan de verloren zoon die de weg kwijtraakte. Vele Nederlanders zijn de 

weg kwijt. Bid om bezinning en bekering van velen. 

 Dank voor de vele voorzieningen op zorg- en onderwijsgebied. Dat is genade. 

ISRAËL 

 De internationale gemeenschap o.l.v. de VN bedreigt Israël.  

Nu Trump president van Amerika is heeft Israël er een machtige bondgenoot bij. Een pro- Israëlregering in 

Washington. De schoonzoon van Trump wordt een speciale gezant voor het Midden-Oosten. Hij is een jood. 

Trump wil dat de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv weer terugkomt in Jeruzalem. De nieuwe minister 

van buitenlandse zaken is een voorstander van de nederzettingenpolitiek in Judea en Samaria. 

Binnen de regering van Trump zitten wedergeboren pro-Israël ministers en andere ambtenaren. 

Laten we God danken voor Zijn genade en bidden dat mede door deze veranderingen Zijn woord met Israël 

verder vervuld wordt zodat de wederkomst van Jezus Christus zich spoedig zal aandienen. 

 Bid om bescherming voor Israël en Jeruzalem. Vorig jaar werden er 400 aanslagen verijdeld. De duivel zit 

niet stil. Hij zal aanvallen zowel binnen Israël of van buitenaf. De duivel is furieus dat er een pro-

Israëlregering in Washington zit. Kijk naar de agressieve reacties. 

 Blijf bidden voor Jeruzalem. Gods plan loopt via deze stad en specifiek via het tempelplein. Daarvanuit zal 

God Zijn nieuwe wereldorde onder leiding van Jezus Christus bewerken. 

 Dank God voor de verdere terugkeer van joden uit alle volken en dank dat Hij bezig is Israël een nieuw hart 

en een nieuwe geest te geven. Zie onder meer Ezechiël 37. 

BEMOEDIGINGEN 

 De gebedsverhoring dat de conferentie in Parijs niet tot iets concreets kwam. 70 landen kwamen samen om 

Israël nog meer te dwingen een tweestatenoplossing te aanvaarden. Mede door Groot-Brittannië mislukte dit.  

 In verband met het hoofdstedengebed Psalm 96:10 werden Australië en Denemarken bezocht. In maart 

wordt de Dominicaanse Republiek bereikt. Dank God dat in al deze hoofdsteden het koningschap van Jezus 

Christus wordt geproclameerd als een profetisch teken wat er ten volle zal zijn als Hij terugkomt 

 De president van Hongarije Orban is christelijk. Hij zei dat hij bidt in verband met het busongeluk met 

Hongaren in Italië. Ook dit is een teken. 

TENSLOTTE 

De tijden worden steeds spannender. God is aan het werk maar ook de duivel. Wij als bidders bidden dat 

Gods wil, Zijn Woord en Zijn visie tot vervulling zullen komen.  

 

De Here zegene u in uw gebeden. 

Namens het bestuur van Op de Bres 

 

Cees Vork 


