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OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF SEPTEMBER 2017 

 

Psalm 119:71 Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest opdat ik Uw inzettingen zou leren. 

 

Beste bidders, hierbij treft u de dank- en gebedspunten van de maand september 2017 aan: 

 

NEDERLAND 

• Op zaterdag 9 september is er weer een trainings- en vriendendag in Voorthuizen. Als u zich nog niet heeft 

opgegeven dan vragen we u dit alsnog te doen. U kunt mailen naar: opdebres@solcon.nl  

We zien uit naar een inspirerende dag waar we onder meer stilstaan bij de hoop en wederkomst van Christus. 

Tevens gaan we voor de formatiebesprekingen bidden. 

• Dank dat veel werklozen weer werk hebben vanwege de opbloei van de economie. 

• Dank voor de conferenties die er deze zomer zijn gehouden. Duizenden hebben een geestelijke verfrissing 

meegemaakt.  

FORMATIEBESPREKINGEN 

• Het lijkt er op dit moment (24-8) op dat de huidige partijen een nieuwe regering gaan vormen. Dank God voor de 

christelijke invloeden via o.a. het CDA en de ChristenUnie.  

• Bid om wijsheid voor informateur Gerrit Zalm om het proces naar een nieuwe regering te leiden.  

• Bid dat mensen klaargemaakt worden om als minister of staatssecretaris hun plaats in te nemen.  

• Blijf bidden dat God elk kwaad verhindert wat tegen Zijn woord ingaat. 

BESCHERMING VAN ONS LAND 

Het is een wonder dat er bij ons nog geen aanslag is geweest. Ondanks de morele en geestelijke neergang in ons land 

van de afgelopen jaren waardoor we Gods bescherming niet meer nodig denken te hebben. In België, Duitsland, 

Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk zijn wel aanslagen geweest en is er een voortdurende dreiging voor nieuwe 

aanslagen. Hoe gaan we daarmee om? Laten we danken dat het hier nog niet gebeurd is en bidden om Gods genade 

dat het niet zal gebeuren. 

DE ZORG 

• Een van de grootste posten op de begroting van de overheid is de zorg. De zorg in ons land is van een hoog niveau. 

Dat kost heel veel geld. Waar geld naar voren komt, komen ook fraudezaken naar boven. De wortel van alle 

kwaad is de geldzucht. Bid dat de overheid, zorgverleners en verzekeringsmaatschappijen op een eerlijke en goede 

manier met de zorg om gaan.  

• Bid ook om zuiverheid van de farmaceutische bedrijven die o.a. medicijnen maken en miljarden aan omzet hebben. 

DE KERKELIJKE GEMEENTE 

• Het nieuwe seizoen start weer. Bid voor: 

- De geestelijke leiders. Zegen uw eigen leiders. 

- Dat Gods woord recht wordt gebracht.  

- Dat zij vervuld wordt met de Heilige Geest.  

- Dat zij een waarachtig licht mag zijn. 

- Dat zij zich heiligt en zuivert van al het kwaad. 

- Dat zij krachtig gaat getuigen.

ISRAEL en JERUZALEM 

• Premier Netanyahu staat onder druk vanwege onderzoeken naar corruptie. Er is een strijd rond deze 

premier. Hij laat een krachtig geluid horen vanuit een Bijbels denken. De tegenstander wil dit niet. Bid dat 

God hem op deze positie houdt als dit Zijn plan is. Bid om bescherming over zijn gezin.  

• Dank dat God  de veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten helpt in het verijdelen van aanslagen. 

• Bid voor de verhouding Amerika en Israël. Bid dat president Trump zich duidelijk uitspreekt voor Israël en 

zich niet laat inpakken door chantage vanwege economische belangen. Wie Israël zegent wordt gezegend. 

Dit geldt voor zowel Nederland als Amerika. 

• Bid dat veel ultraorthodoxe Joden hun Messias leren kennen. Net zoals de apostel Paulus. 

• Bid dat Gods plan met het Tempelplein tot vervulling komt. Uit Sion zal des Heren wet gaan. Jeruzalem is 

de plaats waar vanuit Jezus de wereld gaat regeren. 

• Dank God voor de economische banden die Israël aan het ontwikkelen is met o.a. China, India en 

Afrikaanse landen. Israël is nu reeds een zegen voor vele volken. Dat is ook haar roeping. Zij is en zal de 

eerste zijn onder alle volken. 

 

De Here zegene u, 

Cees Vork 
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