
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF mei 2017 

 

Psalm 113:3 - Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de Naam van de Heer geloofd. 

 

Beste bidders, 

Hierbij de dank en gebedspunten voor de maand mei 2017: 

NEDERLAND 

 Dank voor de gezegende cursus in Soest over Eindtijd en wederkomst. De 70 deelnemers werden 

gesterkt en bemoedigd in hun geloofsleven. 

 Op 17 mei en 14 en 28 juni 2017 wordt deze cursus van drie avonden ook gehouden in Dronten. In de 

Evangelische Gemeente Shekinah, De Roef 1 in Dronten. Belangstellenden kunnen zich voor 12 mei 

opgeven door een mail te sturen naar opdebres@solcon.nl. 

 Tot 4 juni wordt er elke zondagavond om 22.00 uur op family 7 een serie uitgezonden over het Onze 

Vader. Cees Vork en Evert ten Ham spreken dan met elkaar over allerlei aspecten van dit gebed. Bid dat 

deze uitzendingen gebedsmotiverend zullen zijn. 

 Dank voor Koning Willem-Alexander die 50 jaar is geworden. Bid een krachtige zegen over hem en zijn 

gezin uit en dat God hen vervult met Zijn Geest. 

 Op onze website www.opdebres.org vindt u verdere gebedspunten (zie de link onder actueel) in verband 

met de formatiebesprekingen voor een nieuwe regering. Bid dat God deze besprekingen zal leiden en dat 

datgene zal geschieden wat naar Zijn wil is. 

 Bid voor de grote Pinksterconferentie van Opwekking. Meer dan 50.000 mensen worden verwacht. Bid 

om goed weer en voorspoedige voorbereidingen. Bid ook om veel vrijwilligers. 

 Bid voor christelijke studentenorganisaties zoals de Navigators die werken op de universiteiten. Bid dat 

vele studenten de weg naar Jezus vinden. 

 Bid ook voor organisaties die onder de vluchtelingen werken zoals Stichting Gave. Bid dat ze door 

woord en daad vrucht mogen dragen. 

 Blijf bidden om bescherming van ons land voor een terroristische aanslag. Bid voor de 

inlichtingendiensten dat zij waakzaam en opmerkzaam zijn. 

 We blijven bidden dat vele Nederlanders tot levend geloof in Jezus komen. Bid voor jongeren die het 

evangelie niet kennen, zie Maleachi 3:7. 

 Dank voor de afname van de werkloosheid en voor de economische groei. Dat is Gods genade. 

 Dank voor de uitstekende gezondheidszorg in ons land. 

 Dank God voor de uitzending van de Passion. Miljoenen Nederlanders kregen iets mee van het evangelie. 

Bid dat de Heilige Geest vele harten opent. 

ISRAËL EN JERUZALEM 

 Bid dat God de verblinding wegneemt en dat er een geestelijke honger komt naar God. 

 Het gebed voor eenheid binnen de regering is cruciaal. Blijf bidden dat premier Netanyahu wijsheid en 

fijngevoeligheid heeft om het kabinet te verbinden. 

 Met Iran in Syrië en de Hezbollah in Libanon en IS in Samaria en Judea en Hamas in het zuiden, blijft er 

voortdurend gevaar. Iran wil via Hamas en Hezbollah Israël vernietigen. Dat is haar doelstelling. Iran is 

een bondgenoot van Assad. Wat gebeurt er als de situatie in Syrië verandert? Wordt Israël dan de nieuwe 

doelstelling om te vernietigen? Bid om kracht en wijsheid voor de legertop die zich klaarmaakt voor een 

eventuele nieuwe oorlog. 

 De messiaanse gemeente is strategisch van groot belang voor het werk van Gods Koninkrijk. Bid om 

toenemende invloed door de Heilige Geest door de gemeente heen.  

 Bid voor de ultraorthodoxe joden die net zoals de schriftgeleerden en Farizeeën vol ijver zijn maar het 

licht van de Messias missen. Bid dat deze groep tot het Licht komen. 

 Blijf bidden voor Jeruzalem. God maakt haar klaar voor de wederkomst van Jezus. Jesaja 62:6, 7.  

 Dank God voor de honderden bidders en wachters die actief zijn in Jeruzalem. 

 Blijf bidden dat op het tempelplein Gods wil zal geschieden. 

De Here zegene u in uw gebeden, 

 

Coby Bouwman, Jon van Vlijmen, Cees Vork 
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