OP DE BRES VOOR NEDERLAND
MAANDBRIEF november 2017
Psalm 5:4 Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand november.
NEDERLAND
•
•
•
•
•

•

•
•

Dank voor het nieuwe kabinet. Vooral voor de christenen in het CDA en de CU. Speciaal dankbaar zijn we voor
Arie Slob als nieuwe minister van Onderwijs. Hij is een sterk gelovig man. Ook Carola Schouten als minister van
Landbouw is een zegen.
Ondertussen wordt alles al weer voorbereid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze hebben
grote invloed op de plaats waar we wonen. Bid alvast een zegen over deze verkiezingen en ook over uw woonplaats.
Op 17 maart 2018 hebben we in Voorthuizen een trainings- en vriendendag waar we aandacht besteden aan deze
verkiezingen.
Bid tegen de doodscultuur in ons land. In de geestelijke strijd gaat het o.a. om leven of dood. Door het abortus- en
euthanasiebeleid heeft de doodscultuur veel terrein gewonnen en is er bevrijding nodig. Belijd de zonden van
zelfbeschikkingsrecht over leven en dood en bid dat dit kwaad uit onze samenleving verdwijnt.
Een ander groot negatief bolwerk is de geest van ontucht. Het is niet zo verwonderlijk dat er zoveel misbruik is op
seksueel gebeid. Door de zgn. vrije uitingen is er een morele ontaarding en normloosheid ontstaan met negatieve
gevolgen. Bid dat het mooie, schone en pure van de seksualiteit terugkeert in ons land. Belijd de zonden van
onreinheid en bid dat deze verdwijnt.
Nederland keert terug naar God, Maleachi 3:7. Door de jaren heen wordt er voor verandering gebeden. God
verhoort gebeden. Er zijn reeds bidders die bidden, geloven en belijden dat God deze verandering gaat bewerken,
dat het mogelijk is dat er in de komende jaren meer dan de helft van de Nederlandse bevolking God weer erkent en
Hem leert te gehoorzamen.
Bid voor de huwelijken. Bijna de helft van de Nederlandse huwelijken wordt ontbonden. Bid tegen de geest van
scheiding en dat samenwonen niet langer de norm is maar het huwelijk.
Een van de kernzonden is hoogmoed. Bid dat wij als christenen zullen groeien in nederigheid en dat alles wat zich
verheft tegen God en Zijn woord, aan het licht komt en zal buigen voor Jezus.
ISRAËL

•
•
•

•

Dank God voor de bescherming van Benjamin Netanyahu. De afgelopen jaren is hij voortdurend aangevallen door
zijn tegenstanders. God gebruikt deze man. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York wees hij de
internationale gemeenschap op het belang van de bijbel.
Israëls bestemming is om een zegen te zijn voor de volken. Dat gaat ten volle gebeuren bij de terugkeer van hun
Koning Yeshua. Nu reeds zegent Israël vele volken met haar innovatie op zowel technisch, wetenschappelijk als
medisch gebied.
Omdat Israël zo belangrijk is voor God en de volken blijft er voortdurend gevaar. Zowel Syrië als Iran en de
Hezbollah in Zuid-Libanon zoeken wegen om Israël aan te vallen. De Hamas en de Palestijnse Fatah-beweging zijn
weer met elkaar verbonden Ook zij hebben de vernietiging van Israël voor ogen. Blijf bidden om miljoenen engelen
rond de grenzen van Israël.
De Heilige Geest is bezig om vele Joden tot geloof te brengen in hun Koning Yeshua. Bid specifiek dat
ultraorthodoxe en seculiere joden tot geloof komen.
BEMOEDIGINGEN

•
•
•
•

60.000 christenen liepen tijdens het Loofhuttenfeest mee in de Jeruzalemmars. Op deze wijze werden Israël en
Jeruzalem gezegend.
In Kiev (Oekraïne) liepen 200.000 christenen mee om hun dankbaarheid te uiten en te vieren dat de kerk in
Oekraïne springlevend is.
Dank dat er op elk ministerie in Den Haag een gebedscel is ontstaan.
Op 18 januari en 1 en 15 februari 2018 is er in Groningen een cursus over eindtijd en wederkomst. Mocht u
belangstelling hebben dan kunt u ons mailen: opdebres@solcon.nl .
De Here zegene u en behoede u en geve u Zijn vrede.
Cees Vork

