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Maandbrief juli en augustus 2017 

 

1 Thess. 5:16: ‘Verblijd u te allen tijde. Bid zonder ophouden. Dank onder alles want dat is de wil van God in Christus 

Jezus.’ 

 

Beste bidders, hierbij de dank- en gebedspunten voor de maanden juli en augustus 2017 

NEDERLAND 

 Op zaterdag 9 september 2017 is er weer een vrienden- en trainingsdag in Voorthuizen. Het belooft 

een inspirerende, boeiende en interactieve dag te worden. Zet de datum nu al in uw agenda! Neem vrienden 

en bekenden mee. Het thema is erg actueel: Hoopvol tot de wederkomst. Opgave: opdebres@solcon.nl. 

 POLITIEK 

We blijven bidden voor een goede regering. Bij het schrijven van deze brief is de ChristenUnie in beeld om 

mee te gaan doen. Bid om goede besprekingen en dat Gods wil wordt gedaan en het kwaad wordt geweerd.  

Bid dat God de juiste ministers en staatssecretarissen naar voren laat komen in een nieuw kabinet. 

Dank God dat we in een land leven met nog een zekere mate van stabiliteit in de regering. 

Blijf bidden voor de bekering van de Geert Wilders. En ook voor een diepe vervulling met de Heilige Geest 

voor minister-president Rutte en de overige personen in de, nu nog demissionaire, regering. 

 DE ZORG 

Bid dat de lokale gemeente goede zorg besteedt aan hen die dat nodig hebben.  

Bid voor de werkers in de zorg en ziekenhuizen. Bid dat ze het werk aan kunnen en hun liefde voor de zieke 

en hulpbehoevende mens goed kunnen geven. Bid dat de werkdruk minder wordt.  

 ONDERWIJS 

Nederland kent een hoog niveau van onderwijs. Daar zijn we dankbaar voor. Toch is de werkdruk er te hoog. 

Bid voor wijsheid en goede plannen voor de nieuwe bewindslieden van onderwijs. 

Bid voor meer bekeringen in het hoger en universitair onderwijs. Bid dat de Heilige Geest de studenten met 

Zijn kracht bezoekt. Zij komen vaak op leidinggevende posities terecht. 

 ECONOMIE 

De economie groeit. Na de crisisjaren is er weer veel meer ondernemingslust. Bid om gezonde 

ontwikkelingen en sfeer in de bedrijven. Dat directie en werknemers goed met elkaar omgaan. Bid dat niet 

geld verdienen en winst centraal staan maar het welzijn van een ieder in en buiten het bedrijf. Bid om een 

geest van dienstbaarheid en zorg voor elkaar. 

 GEESTELIJK LEVEN 

Volhardend gebed voor meer bekeringen is van groot belang. Nederland is geen christelijke natie meer. Het 

humanisme, met de mens centraal, is de nieuwe trend. Zelfontplooiing en zelfvervulling zijn de doelen van 

veel Nederlanders geworden. Blijf bidden voor bezinning hierin. 

Bid om bescherming van christelijke huwelijken en gezinnen. 

ISRAËL/JERUZALEM 

 Dank God voor de duizenden gebedsgroepen die in de hele wereld bidden voor Israël. 

 Bid voor een goede band tussen Amerika en Israël. Vele Amerikaanse gelovigen bidden daarvoor. 

 Bid dat Nederland positief zal blijven staan ten opzichte van Israël en vooral dat de christelijke gemeenten 

hierin voorop gaan. 

 Bid dat de media, o.a. het journaal, eerlijke verslaggeving zullen doen over de situatie in Israël.  

 Dank God dat Hij Jeruzalem maakt tot de plaats van waaruit Hij zal regeren. Hij bouwt Jeruzalem. 50 jaar 

geleden werd Jeruzalem geheel Israëlisch. 

 Bid om de werking van de Heilige Geest onder de ultraorthodoxe joden. 

BEMOEDIGINGEN 

 Dank God voor de 65.000 bezoekers op Opwekking.  

 Dank dat we nu reeds in 57 hoofdsteden mochten proclameren dat Jezus Koning is. 

 Dank voor de 350 deelnemers die de cursus Eindtijd en wederkomst bezochten. 

 Deze zomer gaan er weer velen evangeliseren of op zendingsreis. Bid om een grote oogst. 

  

We wensen u een gezegende zomertijd, dat het een verfrissing voor geest, ziel en lichaam zal zijn. 

Namens het bestuur, 

Cees Vork 


