
Op de bres voor Nederland 

Maandbrief december 2017 

Want Gij Here, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, 

Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden (Psalm 97:9) 

 

Beste bidders, 

Hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maand december 2017: 

NEDERLAND 

• Dank God voor de nieuwe regering. Hij heeft gebeden verhoord. Op onze website staan de namen van de 

ministers en staatssecretarissen (zie www.opdebres.org –gebed voor de overheid, Rutte III). Bid voor deze 

politici die de verantwoordelijkheid en de opdracht hebben dit land te besturen. 

• Romeinen 1:18-32 spreekt over de goddeloosheid en haar gevolgen. Een van de gevolgen is een 

toenemende onreinheid en een verwerpelijk denken. Dit wordt nu openbaar, ook in ons land. Veel 

verborgen zaken zijn aan het licht gekomen. Niet alleen op seksueel maar ook op financieel gebied. Door 

de gebeden komen zaken aan het licht die verborgen zijn. Laten we bidden dat Gods licht de duisternis aan 

het licht blijft brengen. Dan is er kans op bezinning en bekering. 

• Bid dat de gemeente van Jezus een waarachtig licht mag zijn en worden. Nederland heeft voorbeelden 

nodig van mensen die de weg van Jezus gaan. Bid dat de gemeente van Jezus de visie houdt op Jezus Zelf 

als Hoofd van de gemeente. In deze (eind)tijd draait het om Jezus en Zijn woord alleen, Col. 1:15-20. 

• Dank dat Koning Willem-Alexander aanwezig was bij de viering 500 jaar Reformatie. Hij kreeg uit handen 

van geestelijke leiders de Bijbel in Gewone Taal uitgereikt. Hij zei dat hij het zijn kinderen zou voorlezen. 

Kostbaar dat onze koning open is voor het Woord van God. Bid dat de Heilige Geest hem en ook koningin 

Máxima dieper zal aanraken in hun geest. 

• Dank God voor de asielzoekers die Jezus leren kennen. Zowel Syriërs als Iraniërs leren God kennen. 

• De werkloosheid neemt af door de economische groei. Dat is mooi. Bid dat de nieuwe regering met 

wijsheid doelgericht beleid maakt om het aantal werklozen verder te verminderen. 

• De kosten in de gezondheidzorg zijn extreem. Bid dat Nederlanders een gezonde levensstijl ontwikkelen 

met gezond voedsel en genoeg beweging. Dat zal de kosten verminderen. 

• Blijf bidden dat Nederland terugkeert naar God en de goddeloosheid afwijst. Goddeloosheid is de bron van 

alle ellende. Terugkeer naar God is de basis van herstel en genezing. Blijf bidden maar ook geloven en 

belijden dat God Nederland terugbrengt naar Hemzelf. 

ISRAËL EN JERUZALEM 

• We zegenen Israël in de Naam van onze God, Genesis 12:1 

• We zegenen haar met geestelijk herstel en met bescherming 

• We zegenen haar met het gebed dat God Zijn beloften vervult 

• We zegenen haar door te bidden dat uit alle volken de Joden terugkeren naar hun land 

• We zegenen haar met het gebed dat Israël tot haar bestemming komt 

• We zegenen haar opdat zij een zegen voor de wereld mag en zal zijn 

• We zegenen haar opdat zij hun Koning zullen zien. 

• Heer, maak Jeruzalem tot een lof op aarde, Jesaja 62:6, 7 

Heer, maak Jeruzalem tot een plaats van vrede 

Heer, keer terug naar Uw woonplaats Jeruzalem, Psalm 132 

Heer, laat vanuit Jeruzalem Uw wet en woord uitgaan naar alle volken, Jesaja 2:1-5 

BEMOEDIGINGEN 

• Over de hele wereld wordt tijdens het kerstgebeuren weer aan de komst van Jezus gedacht. Na 2000 jaar 

blijft dit actueel. Dat is bijzonder. Velen zullen een kerk bezoeken en over Jezus horen. 

• De kerk van Jezus groeit in Jemen, Iran en Syrië. 

• De SGP heeft een belangrijke politieke rol in het parlement. Dat is een zegen en bemoediging. 

• In Zimbabwe is veel gebeden voor verandering. God heeft verhoord, bid nu voor een stabiele regering. 

TENSLOTTE 

Dank voor uw betrokkenheid en gebed. Samen veranderen we de wereld en Nederland door de gebeden 

heen. 

 

Cees Vork 

http://www.opdebres.org/

