
Op de bres voor Nederland 
Maandbrief april 2017 

Ps. 84:9 Here, God der heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob. 
 
Beste bidders, hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand april 

NEDERLAND 

 Dank voor de verhoringen i.v.m. de verkiezingen en voor de velen die meegebeden hebben. 

 Dank voor de gezegende trainings- en vriendendag in Voorthuizen op 11 maart jl. 

 Bid voor de vorming van een nieuw kabinet, voor de juiste ministers en staatssecretarissen. 

 Bid voor gelovige nieuwe parlementsleden. Dat zij door de Heilige Geest worden vervuld. 

 Bid Gods zegen over het hele nieuwe parlement. Bid om Gods gezag in het parlement. 

 Bid voor het gebedsteam dat elke dinsdag in de Tweede Kamer bidt.  

 Dank en bid ook voor de gebedsteams op de ministeries in Den Haag. 

 Bid dat God minister-president Rutte vervult met de Heilige Geest. 

 Bid dat Geert Wilders Jezus mag leren kennen. 

 Bid tegen verruiming van de wet op drugsgebruik en om krachtig optreden tegen drugshandel. 

 Bid tegen elke verruiming om zelf te bepalen wanneer je kunt en wilt sterven. 

 Bid voor de cursus Eindtijd en wederkomst die in Soest wordt gehouden. Dank voor de 60 
mensen die zich opgegeven hebben. Bid dat de harten open zijn voor Gods woord. 

 Bid om goede regelingen en wetgeving voor werknemers. Flexcontracten geven veel 
onzekerheid en financiële achteruitgang. Bid dat er rust komt op de arbeidsmarkt. 

 Blijf bidden dat vele Nederlanders zich tot God bekeren zullen. 

 Bid ook dat God ons verlost van de boze. Here verlos ons van het kwaad. 

 Bid ook voor alle voorbidders in Nederland, dat zij onvermoeid doorgaan in hun 
gebedsbediening, en dat zij (en u ook) steeds door God bemoedigd en geleid zullen worden. 

ISRAËL/JERUZALEM 

 Bid om een goede verhouding tussen Israël en Amerika. 

 Bid dat God Israël een nieuw hart en een nieuwe geest geeft (zie Ezechiël 36). 

 Premier Benjamin Netanyahu staat onder grote druk. Zowel van buitenaf als van binnenuit. Er 
loopt tegen hem een onderzoek vanwege eventuele corruptie. Zijn tegenstanders willen hem 
uit zijn positie hebben. Bid voor kracht en wijsheid voor hem. 

 De messiaanse gemeente wordt sterker. Bid dat haar invloed mag groeien en dat getuige zal 
zijn. Dat het licht van de Messias van Israël door de mensen heen zichtbaar wordt. 

 Blijf bidden dat Jeruzalem verder wordt klaargemaakt voor de wederkomst. Bid dat God Zijn 
stad stelt tot een lof op aarde (zie Jesaja 62:6, 7). 

 Dank en bid voor de wachters op de muren van Jeruzalem. 

 Blijf bidden om bescherming. Israël verhindert wapentransporten vanuit Syrië naar Libanon 
met bombardementen. Iran wil Israël vernietigen. Via Syrië probeert Iran vele wapens naar 
Zuid-Libanon te brengen opdat de Hezbollah met deze wapens Israël kan aanvallen. Ook 
sponsort Iran Hamas met wapens en geld om Israël te vernietigen. 

BEMOEDIGINGEN 

 Dat God ons land nog steeds genadig is, ondanks onze zonden. 

 Minister-president Rutte noemt zich gelovig en is lid van de Protestantse Kerk. CDA-leider 
Buma, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Kees van der Staaij van de SGP zijn gelovigen. 
Zo zijn er meer gelovige politici, dat is bemoedigend. 

 Honderden bidden en vasten voor Nederland bij de conferenties van Herman Boon. In 

Terneuzen kwamen meer dan 200 mensen samen. De volgende is in Rotterdam van 19-27 mei. 
TEN SLOTTE 

 Dank voor uw betrokkenheid om te bidden voor Nederland. Velen bidden mee in de gebeds-
ketting. Contactpersonen: Dank voor jullie grote inzet, sommigen al meer dan 20 jaar. Klasse! 
 
De Here zegene u. 
Namens Op de bres voor Nederland, 
Cees Vork 


