
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF oktober 2017 

Psalm 92:9 Maar Gij, o Here, zetelt in de hoge voor eeuwig 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de gebedspunten voor de maand oktober 2017: 

NEDERLAND 

• Blijf bidden voor de komende nieuwe regering. Voor zover het er nu naar uitziet komt er deze maand een nieuw 

kabinet. Joël Voordewind van de ChristenUnie laat weten dat we, als Op de bres voor Nederland, mogen bidden 

dat de ChristenUnie binnen de nieuwe regering invloed mogen hebben ten behoeve van het Koninkrijk Gods. 

Laten we dit gebed bidden. 

• Bid om de juiste ministers en staatssecretarissen. 

• Dank voor de Op de bresdag in Voorthuizen op 9 september waarin we stil stonden bij een hoopvolle toekomst op 

weg naar de wederkomst. Ook hebben we specifiek gebeden voor de vorming van een nieuw kabinet. 

• Blijf bidden voor de terugkeer van Nederland naar God (Maleachi 3:7). Over deze boodschap bidden en spreken 

we al sinds 1992. Ook in de komende jaren gaan we ermee door omdat een bekering de echte basis is van 

verandering. Heer, we spreken uit dat Nederland terugkeert naar U. 

• Vanwege de morele en geestelijke nood groeit het aantal mensen met psychische klachten. Steeds meer mensen 

doen een beroep op de geestelijke gezondheidszorg. Bid dat de Geest van God vele harten opent die in psychische 

problemen zijn gekomen. 

• Bid dat God het werk van de vijand verijdelt, op velerlei gebieden, en dat Hij laat zien, dat Hij regeert. 

• Koning Willem-Alexander sloot de troonrede af met de oproep om te bidden om wijsheid. Ook hijzelf bidt erom. 

Laten we danken voor deze opmerking en bidden dat Gods Geest hem en koningin Máxima vervult. 

• Bid voor de media. Bid om positief geestelijke artikelen en getuigenissen waarin God en Zijn Woord naar voren 

gebracht worden. Bid dat de vader der leugen niet zijn leugens via de media kan doorgeven. Bid om de waarheid 

en gerechtigheid. 

• Bid voor de christelijke journalisten. Dat zij in hun vakgebied getuigen kunnen en zullen zijn. 

• Dank voor de huidige economische en financiële situatie in ons land. Dank ook voor minder werklozen. God is 

genadig. 

ISRAËL/JERUZALEM 

• De persoonlijke aanvallen op premier Netanyahu zijn afgezwakt. Zijn tegenstanders hebben geprobeerd hem naar 

beneden te halen. God heeft deze man beschermd en zal hem beschermen. Dank voor hem en bid Gods genade 

voor hem. In de peilingen groeit zijn Likud partij. 

• Het Joods nieuwjaar is begonnen met bazuingeschal. Bid dat in dit nieuwe jaar veel Israëli’s de weg naar hun 

Koning zullen vinden en er een geestelijk ontwaken is. 

• Bid voor de luchtmacht die aanvallen doet op wapendepots in Syrië. Syrië met haar bondgenoten Iran en 

Hezbollah zijn eropuit om Israël te vernietigen. Veel wapens gaan vanuit Iran via Syrië naar Zuid-Libanon. Israëls 

luchtmacht bombardeert deze wapenopslagplaatsen omdat die een gevaar vormen voor de veiligheid van Israël. 

Bid dat de wapentransporten van Syrië naar Zuid-Libanon verhinderd worden. 

• Duizenden christenen zijn tijdens het Loofhuttenfeest in Israël en Jeruzalem. Bid dat zij een bemoediging zijn 

voor Israël. De feestelijk mars door Jeruzalem mag een zichtbaar teken zijn van verbondenheid. 

• De ultraorthodoxe Joden hebben een sleutelpositie in de Israëlische samenleving. Bid dat, net zoals bij de apostel 

Paulus, de ogen opengaan voor hun Messias Yeshua. Dat er mensen opstaan uit deze kringen en gaan getuigen. 

• Israël is Bijbels gezien het hoofd van alle volken. Dat zal ten volle worden bij de wederkomst. Nu al is Israël een 

zegen voor veel andere landen. Bid voor verdere relaties op politiek en economisch gebied en dat Israël zegenend 

haar plaats laat zien. Na de wederkomst zal dit ten volle zijn. 

BEMOEDIGINGEN 

• Dank voor de getuigenissen van verschillende sportmensen zoals de Olympisch kampioen wielrennen Anna van 

Breggen. Ook voetballer Botteghin van Feijenoord komt openlijk voor zijn geloof uit. Bid dat er meer volgen. 

• Dank voor Gods bescherming in ons land ten opzichte van terroristische aanvallen ondanks ons moreel verval. Hij 

is genadig en geduldig en wil dat Nederland naar Hem toekomt. 

• Dank voor de toename van gebedsinitiatieven in ons land. 

 

De Here zegene u, Hij behoede u en geve u Zijn vrede, 

Cees Vork 

 

 


