
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 
MAANDBRIEF JUNI 2017 

Psalm 116:9 - Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren 
 
Beste bidders, 
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand juni 2017: 

NEDERLAND 
Formatiebesprekingen - Bid dat de Heer de leiding neemt in de formatiebesprekingen. 
En dat wat niet Gods wil is, ook niet zal gebeuren, dat elke vorm van kwaad gebonden wordt. 
Blijf bidden voor een goede regering en om bekwame ministers en staatssecretarissen. 
Economie- Bid voor een goed overleg tussen werkgevers en werknemers in verband met 
flexwerken en vaste contractenbesprekingen. 
Dank voor de afname van werkloosheid en bid voor meer banen voor werklozen. 
Bid om eerlijke handel. Bid tegen uitbuiting en geldzucht. 
Onderwijs - Bid om meer leraren in het onderwijs. Voor goed onderwijs zowel in het lager als 
hoger onderwijs. Bid dat verkeerde zaken zoals bijv. de evolutietheorie geen weerklank vinden. 
Gemeente/kerk - Dank voor de gemeente van de Here Jezus en bid dat op veel werkplekken 
christenen een licht en voorbeeld zullen zijn. Bid om geestelijke bescherming van de geestelijke 
leiders en voor hun huwelijken. 
Samenleving algemeen  - Er is radicale bekering nodig, bid om een geest van bekering. Dank 
voor gevangenissen en ziekenhuizen, bid dat Gods Geest daar krachtig zal werken. 
Muziek, sport en media hebben grote invloed. Bid dat God mensen in deze maatschappelijke 
activiteiten aanraakt zodat ze een voorbeeld zullen zijn.  

ISRAËL/JERUZALEM 
Jeruzalem - Op 24 mei was het 50 jaar geleden dat Jeruzalem werd veroverd op de Jordaanse 
troepen. Dat was tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. Toen werd Lucas 21:24 vervuld, waar we 
lezen dat Jeruzalem vertrapt zou worden totdat de tijd van de heidenen vervuld zou worden. In 
Gods herstel van Israël speelt Jeruzalem een cruciale rol. God maakt haar klaar voor Zijn komst. 
Dank God voor Jeruzalem en bid dat God Jeruzalem klaarmaakt voor Zijn komst. Jesaja 62:6, 7. 
Bid dat de messiaanse gemeenten in Jeruzalem samen met de gebedshuizen grote impact mogen 
hebben. Er zijn honderden bidders in Jeruzalem. 
Politiek - Blijf bidden om de eenheid in het kabinet van Benjamin Netanyahu. 
Bid om wijsheid in de relatie met de Verenigde Staten en president Trump. 
Bid om Bijbelse volharding betreffende Judea en Samaria. Profetisch gezien behoren zij Israël toe. 
Veiligheid- Vele aanslagen worden verijdeld. Dank God daarvoor. Bid om voortdurende 
waakzaamheid zowel aan de noordgrens als aan de zuidgrens. Bid om een engelenschare rond 
de grenzen van Israël. 
Samenleving - Bid om verdere economische groei. Er zijn nog teveel armen in Israël.  
Bid om de juiste handelsverdragen met andere landen zoals India en China. 
Bid voor de ultra-orthodoxe gelovigen, dat de Geest hen aanraakt zoals bij Paulus gebeurde. 

BEMOEDIGINGEN 
Cursus eindtijd en wederkomst  - In Dronten waren we met meer dan 50 deelnemers op de 
eerste cursusavond. De volgende twee zijn 14 en 28 juni.  
Gebed voor de Tweede Kamer - Dank voor de gebedsgroepen die de Tweede Kamer bezoeken 
om aldaar te bidden. Johan den Hartog geeft er leiding aan. 
Vluchtelingen - God is werkzaam onder de vluchtelingen, vooral Iraniërs komen tot geloof.  
Verenigde Staten - Wat we ook denken over president Trump, er is een aantal bemoedigende 
keuzes gemaakt voor de christenen in de VS. In het hoogste rechtsorgaan is een conservatieve 
rechter aangesteld. De meerderheid van de rechters is nu conservatief. Hun mening is meer in 
overeenstemming met Gods woord. Dat geeft dankbaarheid. Er zitten veel gelovigen in het 
kabinet van Trump. 
 
De Here zegene u. 
Namens de werkgroep, 
Cees Vork 


