
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!
De verkiezingskoorts loopt op. 
Welke partijen gaan winnen en wie 
moeten er verlies gaan incasseren? 
Wat gebeurt er als bijvoorbeeld de 
PVV van Geert Wilders een over-
weldigende zetelwinst behaalt? 
Wat voor regering krijgen we dan? 
Hoe kijken wij, als gelovige bidders 
tegen de verkiezingen aan?
Onze kernvraag is allereerst hoe 
God het ziet. De Bijbel laat ons 
zien dat God koningen aanstelt en 
afzet (zie Dan. 2 en Rom. 13). De 
antwoorden zijn niet altijd gemak-
kelijk. Het is een zoeken, vaak een 
worstelen.

Hoe bidden we vanuit de zeker-
heid dat het Gods wil is? 
Enkele punten:
1) Bid om een goede regering en 
een goed parlement.
In 1 Tim. 2:2 staat dat er gebeden 
moet worden voor koningen en 
hooggeplaatsten. Waarom? Opdat 
we een rustig en stil leven mo-
gen leiden in alle godsvrucht en 
waardigheid. Gods verlangen is een 
goede stabiele regering en goed 
parlement. Dit is natuurlijk wel te 
begrijpen. Als er een regering en 
parlement komen die onbetrouw-
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baar, in verwarring en in onrust 
functioneren, wordt de samenle-
ving daardoor meer chaotisch. Hoe 
meer ellende en chaos er in een sa-
menleving zijn, hoe meer de duivel 
zijn boze werken kan verrichten.

2) Bid om recht en gerechtigheid. 
Spreuken 14:34 zegt: Gerechtigheid 
verhoogt een volk maar zonde is 
een schandvlek voor een natie. 
Het gebed om een rechtvaardige 
regering en een rechtvaardig par-
lement is naar Gods wil. Daarnaast 
kunnen we bidden dat God hen 
vrijmaakt van zonde.

3) Bid dat God een regering en par-
lement geeft waar Hij een belang-
rijke plaats inneemt.
Bid om een minister-president, 
ministers, staatssecretarissen en 
parlementsleden die God kennen 
en erkennen. Denk aan het Onze 
Vader. Het Onze Vader begint met: 
Onze Vader die in de hemel woont, 
Uw Naam worde geheiligd. Bid dat 
onze overheid Zijn Naam zal eren.

4) Bid dat de nieuwe regering een 
positieve houding ten opzichte van 
Israël zal hebben. 

Genesis 12:1-2 zegt: Wie Israël ze-
gent wordt gezegend. 

5) Bid om een geest van gebed van-
uit de gemeente van Christus.
Bid dat velen de noodzaak ervan 
gaan inzien. En dat de Heilige 
Geest bewerkt en stimuleert dat we 
gaan bidden.

6) Bid dat de Heilige Geest nog 
specifieker gebeden geeft om voor 
te bidden. 
In Rom. 8:26 staat dat we niet goed 
weten wat we moeten bidden maar 
de Heilige Geest wil ons helpen. 
Het kan zijn dat u een specifiek 
persoon in uw hart en gedachten 
krijgt om voor te bidden. 

Samenvatting
God wil dat we bidden voor deze 
verkiezingen. Op 11 maart gaan 
we dit ook gezamenlijk doen in 
Voorthuizen. 
En we roepen u op om op dins-
dag 14 maart om 19.00 uur te 
bidden voor een goede regering 
en een goed parlement. Dat 
kunt u gewoon thuis doen, al-
leen of samen.

Een woord dat ons inspireert is 
Johannes 11:40. Daar zegt Jezus: 
Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien 
gij gelooft, de heerlijkheid van God 
zien zult? We bidden in geloof dat 
God de gebeden hoort en verhoort. 
We zien uit naar wat God op 15 
maart en daarna aan gebedsverho-
ringen zal laten zien. 
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In maart en april wordt deze cursus gegeven in Soest.

Doel:  Voorbereiding op de eindtijd en wederkomst
Data: Donderdag 23 maart en 6 en 20 april 2017
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (19.30 uur koffie/thee)
Onderwerpen:   O.a. Israël, Jeruzalem, nieuwe wereldorde en weder-

komst
Plaats:  Emmakerk, Park Vredehof 2, Soest
Docent:  Cees Vork
Opgave:  Voor 16 maart 
Kosten:  Op de avonden wordt er een collecte gehouden

Eindtijd en wederkomst

CURSUS

De situatie in Israël wordt steeds 
boeiender nu de Amerikaanse 
regering onder president Donald 
Trump een meer pro-Israël koers 
gaat varen. Hij heeft beloofd dat 
de ambassade van de VS weer naar 
Jeruzalem gaat. Het accepteren van 
nederzettingen in Judea en Sama-
ria krijgt veel meer ruimte. 
Echter van binnenuit zijn er krach-
ten bezig om Israël te ontregelen. 
Denk aan de justitieonderzoeken 
naar vermeende corruptie van 
premier Netanyahu. Ook de voort-
durende strijd in het kabinet en 

parlement geeft veel spanningen. 
Van buitenaf neemt de druk niet 
af. Iran doet proeven met lange-
afstandsraketten met als doel om 
Israël te treffen. Geregeld zoekt 
Hamas ondergrondse wegen om 
Israël aan te vallen. 

Laten we blijven bidden om Gods 
bescherming en verdere vervulling 
van Gods woord dat zegt dat God 
Israël geestelijk verder gaat herstel-
len en dat Hij haar terugbrengt 
naar Hemzelf toe. Hij is en blijft de 
God van Israël.

ISRAËL

In 2012 zijn we begonnen met het 
bezoeken van de hoofdsteden van 
de wereld met als doel om Psalm 
96:10 te proclameren: Zegt onder 
de volken, de Here is Koning.
Het streven is om elk jaar 10 hoofd-
steden te bereiken en ter plaatse te 
bidden en te proclameren dat Jezus 
Koning is. Eind januari 2017 werd 
de vijftigste hoofdstad bereikt met 
deze proclamatie: Frans en Anne-
marie Derksen waren in Canberra, 
de hoofdstad van Australië. 
Voor 2017 staan er op dit moment 

zeven andere hoofdsteden in de 
gebedssteigers. En wel in China, 
India, Colombia, Maleisië, Domini-
caanse Republiek, Cyprus en Spanje. 
We vertrouwen erop dat we dit jaar 
opnieuw 10 steden zullen aandoen. 
Als we zo doorgaan zijn we over 15 
jaar (in 2032) klaar en hebben we 
alle hoofdsteden met Psalm 96:10 
bezocht. 
Mocht u ook een hoofdstad willen 
bezoeken en daar gaan bidden 
en proclameren, laat het ons dan 
weten.

HOOFDSTEDENGEBED

Wat is het kostbaar om Jezus te 
kennen als onze Verlosser en Heer. 
Maar dit zijn ook de dagen van 
het kwaad waarin de wetteloos-
heid en het geweld toenemen. Er 
gaat geen dag voorbij of we horen 
over aanslagen en moordpartijen, 
leugens en bedrog. 
Wat is het dan bemoedigend om 
ziende naar de tekenen, meer en 
meer uit te zien naar de weder-
komst.
Dank voor uw hulp zodat we in 
deze tijd dit geloofswerk kunnen 
doen. Wees vrijmoedig om met 
een blij hart uw financiële steun te 
geven.

De Here zegene u.
Namens het bestuur,
Cees Vork
P.S. Kijk voor meer info:
opdebres.org/actueel
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In januari en februari 2017 werd 
in Maasland de cursus Eindtijd en 
wederkomst gehouden.  Er was een 
goede opkomst van ruim 50 deel-
nemers uit verschillende kerken. 
Sommigen hadden al meer kennis 
over de onderwerpen, maar voor 
anderen was het nieuw.
Ziende op wat God doet in Israël, 
Jeruzalem en onder de volken, 
groeide het besef dat de weder-
komst een realiteit is en naderbij 
komt. Dat is ook het doel van de 
cursus, namelijk dat mensen zich 
bewust worden van de tijd waarin 
we leven. Er is zoveel onrust en ver-
warring maar Gods woord brengt 
licht. 
Als u in uw omgeving/kerk deze 
cursus ook wilt opzetten, laat het 
ons dan weten. Dan kijken we naar 
de mogelijkheden.

VERSLAG 
CURSUS MAASLAND


