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Al jaren wordt er gebeden voor 
ons land en volk. Op de bres voor 
Nederland heeft daar ook haar 
aandeel in gehad. In 1981 werd de 
24-uurs gebedsketting opgezet. 
Het doel was dat er voortdurend 
gebeden zou worden voor ons 
land. Hiervoor moest het gebed ge-
activeerd en gestimuleerd worden. 
Dit wordt gedaan door maandelijks 
een gebedsbrief te schrijven en te 
sturen of mailen naar elke bidder 
die meedoet in de 24-uurs gebeds-
ketting. Op dit moment doen er 
honderden mensen mee in deze 
24-uurs gebedsketting. Elke maand 
opnieuw zetten ze tijd apart om 
voor ons land en volk te bidden. 
Dat gaat dus al 36 jaar door!

Trainings- en vriendendagen
Sinds 2007 worden er ook trainings- 
en vriendendagen gehouden. 
Tweemaal per jaar komen bidders 
samen om elkaar te ontmoeten en 
inspiratie en training te ontvangen. 
Dit draagt bij aan het versterken 
van het gebed voor Nederland.
Ook goed en betrouwbaar onder-
wijs is belangrijk. Door middel van 
lezingen en spreekbeurten wordt 
daar aandacht aan besteed. Vanuit 

het verlangen naar bidden komt er 
verlangen naar onderwijs en kan er 
steeds krachtiger gebeden worden. 
Het boekje Wat is bidden eigenlijk? 
is een hulpmiddel om beter te kun-
nen bidden. 

Bressebrief
Viermaal per jaar verstuurt Op de 
bres een landelijke bressenbrief 
naar belangstellenden. Op deze 
wijze wordt het werk onder de 
aandacht gebracht. Mensen die 
deze brief lezen, kunnen betrokken 
raken bij de gebedsketting of door 
middel van de informatie gesterkt 
worden in hun gebed voor ons land 
en volk. Natuurlijk is alle informatie 
ook via de website te vinden.

Kernopdracht: 
gebed voor de overheid
Een kernopdracht van Op de bres 
is het gebed voor de overheid. Al 
meer dan 20 jaar is er geregeld con-
tact met politiek Den Haag. Zowel 
bidders als politici zijn en worden 
bemoedigd. Het gebed voor de 
overheid is van cruciaal belang voor 
de ontwikkelingen in een land. Een 
goede overheid bepaalt mede de 
koers van een volk. Door de jaren 

heen hebben we gezien hoe God 
veel gebeden heeft verhoord. Daar 
zijn we dankbaar voor. 
Tijdens de landelijke verkiezingen 
roept Op de bres voor Nederland 
alle gelovigen in ons land op om 
mee te bidden voor een goede 
regering en een goed parlement. 

Visie: 
Nederland keert terug naar God
Op de bres heeft geloof voor ons 
land en volk omdat God er geloof 
voor heeft. Binnen Op de bres leeft 
de vaste overtuiging dat Jezus 
Heer is van ons land. Vanuit deze 
zekerheid en motivatie gaat dit 
werk door totdat vervuld is wat de 
beginwoorden van het Onze Vader 
zijn: 
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil worde gedaan op aarde 
(ook in Nederland) gelijk in de 
hemel. 
Dit gaat ten volle gebeuren bij de 
wederkomst van Jezus maar nu al 
mogen we uitzien dat velen in ons 
land gehoor gaan geven aan de 
oproep van het evangelie.

Op de komende trainings- en 
vriendendag gaan we verder in op 
de ontwikkelingen van ons land. 
Wat is de toekomst van Nederland? 
is een heel actuele vraag. Daaraan 
gekoppeld is er de vraag wat mijn 
en onze rol daarin is. 
Hartelijk welkom op 17 maart 2018 
in Voorthuizen!



AMBTENAREN 
BIDDEN VOOR 
DE OVERHEID
Veertien jaar geleden is een 
gebedsinitiatief bij de Rijks-
overheid gestart: het Rijks-
gebed. Op de verschillende 
ministeries komen ambtenaren 
bij elkaar om te bidden voor 
hun werk, het beleid dat wordt 
gemaakt en de bewindslieden. 
Op de ministeries zijn inmid-
dels actieve gebedsgroepen die 
regelmatig in lunchpauzes sa-
menkomen om te bidden. Met 
elkaar geloven we dat gebed 
de weg bereidt voor een door-
braak van Gods Koninkrijk bij 
de Rijksoverheid, waar zoveel 
bepalende besluiten worden 
genomen voor ons land. 

Ons gebed is niet in het 
geheim: onlangs hebben we 
de nieuwe bewindslieden per 
brief laten weten dat we voor 
hen bidden! Op alle ministe-
ries hebben de verschillende 
gebedsgroepen hun ministers 
en staatssecretarissen per brief 
gefeliciteerd met hun benoe-
ming en veel wijsheid en Gods 
zegen toegewenst. Net als 
Daniël willen we voor hen op 
de bres staan. We bidden niet 
alleen dat het hun hart zal 
raken, we geloven ook we dat 
onze collega-beleidsadviseurs 
de weg terug naar God zullen 
vinden. 

We merken dat collega’s 
nieuwsgierig zijn naar de 
gebedsgroepen en dat er een 
steeds grotere openheid komt 
onder ambtenaren naar het 
evangelie. Regelmatig vertel-
len we (zieke) collega’s dat we 
voor hen bidden. Ook niet-
gelovige mensen waarderen 
dat vaak zeer!
Bidt u met ons mee?

Jorèl Wever, mede-coördinator 
Rijksgebed
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We hebben een nieuwe regering 
onder leiding van minister-presi-
dent Mark Rutte. Er is veel gebeden 
voor een goede regering. Bijvoor-
beeld dat de juiste mensen naar 
voren zouden komen. En om Gods 
genade voor ons land zodat Hij een 
goede regering zou geven. De Heer 
bemoedigde ons o.a. uit het boek 
Efeziërs 3:20 waar we lezen dat 
Hij oneindig veel meer kan doen 
dan wij bidden of beseffen. Ook 
de woorden uit Johannes 11:40 
kwamen tot ons. Daar lezen we dat 
indien we geloven Zijn Heerlijkheid 
zullen zien. 

Als we kijken naar de samenstel-
ling van dit nieuwe kabinet zijn we 
zeer bemoedigd doordat tijdens 
de beëdiging bij Koning Willem-
Alexander er acht van de nieuwe 
vijftien ministers God aanriepen 
om hulp. Ook vijf van de acht 
nieuwe staatssecretarissen deden 
dit. Dit was toch zeer opmerkelijk. 
De plaats van de ChristenUnie was 

ook niet vanzelfsprekend want 
coalitiepartner D’66 wilde deze 
partij er eerst niet bij hebben. Toch 
is dat gebeurd. We hebben nu een 
kabinet onder leiding van de Ne-
derlandse Hervormde minister-pre-
sident Mark Rutte en acht ministers 
en vijf staatsecretarissen die bij de 
beëdiging Gods hulp inriepen voor 
hun taak.

Zelfs de meest sceptische gelovigen 
en ongelovigen moeten erkennen 
dat dit bijzonder is. Wij danken 
God voor deze verhoringen. Is dan 
nu alles in orde? Nee natuurlijk 
niet. In een land waar de meeste 
mensen niet in God geloven, is het 
heel moeilijk regeren. Dit nieuwe 
kabinet heeft voortdurend gebed 
nodig.
In deze brief en op onze web-
site staan alle namen van dit 
kabinet vermeld. Kijk erop, 
print het eventueel uit en neem 
tijd om voor deze mannen en 
vrouwen te bidden.

Waarom bidden wij voor Israël? 
Gods trouw als Hemelse Vader is 
een goed onderwerp om nader te 
bestuderen. Ten grondslag aan dat 
onderwerp ligt Gods eeuwige ver-
bondstrouw. En dat thema brengt 
ons vrijwel onmiddellijk bij onze 
‘oudere broer’ Israël. 
In Genesis 12:2 en 3 lezen we 
Gods oorspronkelijke belofte aan 
Abraham: ‘Ik zal u tot een groot 
volk maken, u zegenen en uw 
naam groot maken; en u zult tot 
een zegen zijn. Ik zal zegenen wie 
u zegenen en wie u vervloekt zal 
Ik vervloeken en met u zullen alle 
geslachten van de aardbodem ge-
zegend worden.’

Het Joodse volk is de toetssteen op 
basis waarvan alle andere volken 
beoordeeld zullen worden. De Bij-
bel waarschuwt ons in dit verband: 

‘Laat beschaamd en achteruitgedre-
ven worden allen die Sion haten,’ 
(Psalm 129:5). Ieder land dat Gods 
doel, namelijk het herstel van Sion, 
tegenwerkt, zal beschaamd en 
achteruitgedreven worden. Volken 
bepalen zelf hun bestemming door 
hun reactie op Gods volk.

Een prachtige en bekende belofte 
van zegen voor hen die zich verbin-
den met Gods doelen voor Jeruza-
lem, voor Israël en voor Gods volk, 
lezen we in Psalm 122:6: ‘Bid om 
vrede voor Jeruzalem, laat het wie 
u liefhebben goed gaan.’

We moeten  bidden voor Israël en 
Jeruzalem zodat God met dit volk 
en deze stad tot Zijn doel komt. En 
door deze gebeden komt de zegen 
naar ons terug.

DE NIEUWE REGERING

ISRAËL
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Volgend jaar zijn er alweer ge-
meenteraadsverkiezingen. Lokale 
partijen maken zich klaar voor 
de verkiezingscampagnes. Op 21 
maart is het zover. Honderden 
mensen staan op de kieslijsten om 
gekozen te worden als gemeente-
raadslid. Zoals het is voor de ver-
kiezingen van de landelijke over-
heid, waar het van belang is dat 
er een goed parlement en goede 
regering is, geldt dit ook voor de 
lokale overheid. De lokale overheid 
bepaalt mede de ontwikkelingen 
in onze woonplaats. Bid dat de 
juiste partijen deel gaan uitmaken 
van het college van burgemeester 
en wethouders. Bid voor uw eigen 
woonplaats om een goed bestuurs-
apparaat, doordat er een krachtige 
gemeenteraad zal komen.

Bid dat de eerste woorden van het 
Onze Vader concreet worden. Dat 
Gods Naam wordt geheiligd, Zijn 
Koninkrijk komt en Zijn wil gedaan 
wordt in de woonplaatsen. 

We willen u om vragen samen met 
anderen uit uw woonplaats voor 
deze verkiezingen te bidden. We 
willen graag dat er in elke plaats 
wordt gebeden. Als u voor uw 
woonplaats alleen of samen met 
anderen gaat bidden in verband 
met deze verkiezingen laat het ons 
weten. Mail naar opdebres@solcon.
nl en schrijf ons of u alleen of met 
anderen voor uw woonplaats en de 
gemeenteraadsverkiezingen bidt. 
Het is bemoedigend te weten dat 
we samen voor deze verkiezingen 
bidden.

Op de bres verzorgde jarenlang in 
samenwerking met de Christen-
Unie ontmoetingsmiddagen in 
Den Haag. Door de ontmoetingen 
met politici en het bezoek aan de 
gebouwen van o.a. de Tweede 
Kamer werden de motivatie en 
verhouding van de politie met de 
en bidders versterkt. Honderden 
bidders hebben deelgenomen aan 
deze bezoeken.
Nu is er een gebedshuis in Den 
Haag. Zij hebben een hart voor de 

stad en in het bijzonder de politie-
ke ontwikkelingen. We zijn blij dat 
dit gebedshuis zich ter plaatse inzet 
voor o.a. de politiek en haar politici 
en elke dinsdagmiddag bidden in 
het gebouw van de Tweede Kamer.

Mocht u Den Haag willen bezoeken 
en actief willen meebidden als de 
Tweede Kamer wordt bezocht, dan 
kunt u met hen contact opnemen, 
zie: gebedshuis Den Haag. Daar 
vindt u verdere info.

•  Dank voor de nieuwe regering
•  Dank en bid voor de christenpoli-

tici van het CDA, de ChristenUnie 
en de SGP

•  Bid om verdere afname van de 
werkloosheid

•  Bid voor krachtig optreden tegen 
drugscriminaliteit

•  Bid om zuivering op seksueel 
gebied in ons land

•  Dank en bid voor de gemeente 

van Jezus. Dat zij een voorbeeld 
mag zijn en worden

•  Bid, geloof en belijd dat Neder-
land terugkeert naar God

•  Dank voor de gebedsgroepen op 
de ministeries in Den Haag

•  Bid voor de voorbereidingen van 
de week van gebed

•  Bid om waakzaamheid bij de 
AIVD i.v.m. mogelijke terreuraan-
slagen

21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

BEZOEK POLITIEK DEN HAAG

GEBEDSPUNTEN

Eindtijd 
en wederkomst
Bijna 400 deelnemers hebben de 
drie cursusavonden Eindtijd en 
wederkomst reeds bezocht. In 
grote lijnen wordt aangegeven wat 
er nu gaande is en wat we kunnen 
verwachten in de komende jaren.
•  Op 18 januari en op 1 en 15 

februari 2018 wordt deze cursus 
gehouden in de stad Groningen,  
Emmauskerk, Ra 4

•  Op 8 en 22 april en 6 mei 2018 is 
de cursus in Assen. 

Het is de bedoeling dat alle pro-
vinciehoofdsteden met deze cursus 
worden bezocht.
Voor info kunt u kijken op onze 
website. Als u zich wilt opgeven 
kan dat door te mailen naar ons 
kantoor opdebres@solcon.nl
Hartelijk welkom!

Het lijkt weer beter te gaan met 
Nederland. De economie groeit, 
de werkloosheid daalt en er wordt 
meer geld uitgegeven. Aan de bui-
tenkant lijken er minder problemen 
te zijn. Toch is dit beperkt en zeer 
kwetsbaar. We leven in een tijd 
dat de situatie zomaar weer kan 
omslaan. Natuurlijk zijn we blij dat 
er minder werklozen zijn en dat de 
economische crisis minder is, maar 
toch is waakzaamheid geboden 
omdat zowel het economische als 
het financiële raamwerk zomaar 
kunnen veranderen. God geeft 
Nederland de kans zich tot Hem 
te bekeren. Nederland keert terug 
naar God {Maleachi 3:7) is absoluut 
noodzakelijk om uit de diepere 
geestelijke en morele problemen te 
komen. Het geestelijke en morele 
drijfzand waar ons land in zit zal 
economische en financiële gevol-
gen hebben, tenzij er een terug-
keer komt naar God.

De Here zegene u in uw gebeden. 

Namens het bestuur,
Cees Vork

CURSUSSEN

TENSLOTTE
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Algemene Zaken  Mark Rutte (VVD, minister-president)

Financiën Wopke Hoekstra (CDA, minister)
 Menno Snel (D66, staatssecretaris)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees (D66, minister)
 Tamara van Ark (VVD, staatssecretaris)

Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD, minister)
 Mona Keijzer (CDA, staatssecretaris)

Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie, vicepremier en minister)

Veiligheid en Justitie Ferdinand Grapperhaus (CDA, minister van Justitie)
 Mark Harbers (VVD, staatssecretaris voor Immigratie)
 Sander Dekker (VVD, minister voor Rechtsbescherming)

Defensie Ank Bijleveld (CDA, minister)
 Barbara Visser (VVD, staatssecretaris)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66, minister)
 Arie Slob (CU, min. Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA, vicepremier en min. voor Ouderenzorg)
 Bruno Bruins (VVD, minister voor Medische Zorg)
 Paul Blokhuis (ChristenUnie, staatssecretaris)

Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren (D66, vicepremier en minister)
 Raymond Knops (CDA, staatssecretaris)

Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra (VVD, minister)

Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD, minister)
 Stientje van Veldhoven (D66, staatssecretaris)

Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66, minister)


