
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF JANUARI 2018 

Lucas 9:28 En het geschiedde toen Jezus in gebed was… 

 

Beste bidders, hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand januari 2018 

NEDERLAND 

• Dank God voor het nieuwe jaar 2018. Dank God dat Hij gebeden zal geven en verhoren. Bid dat elke 

dag van dit nieuwe jaar van Hem is, Psalm 139:16. 

• Bid dat Nederland terugkeert naar God, de goddeloosheid verdwijnt en er Godsbesef komt (Mal.3:7) 

• Dank voor de 10.000 mensen die in december op het Malieveld meededen met de Pro Life-beweging en 

tegen abortus. God wil dat mensen geholpen worden als ze ongewenst zwanger worden en geen abortus. 

• Bid voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. U kunt via Lijst van Nederlandse 

gemeenten bij Wikipedia alle 388 namen van de gemeenten in ons land vinden.  

• Bid dat deze 388 gemeenten door God worden aangeraakt.  

• Bid dat God de juiste partijen en politici in de gemeenteraden zet.  

• Bid dat er vele christenpolitici naar voren komen die mede het beleid in de gemeente gaan bepalen. 

• Bid dat alles wat niet zuiver is, wordt gestopt. Bid voor uw eigen gemeente. 

• Bid tegen het voorstel in de Tweede Kamer van Pia Dijkstra van D’66 die vrijwillige euthanasie in een 

wet wil gaan vastleggen. Zij is bezig om dit wetsvoorstel klaar te maken. 

• Bid om krachtig bestuur van de christenpolitici van de ChristenUnie. Denk specifiek aan de vicepremier 

Carla Schouten. Bid om kracht en wijsheid voor haar. 

• Bid om eerlijke belastingplannen voor zowel singles, eenverdieners als tweeverdieners. Bid dat minister 

Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel daar de juiste beslissingen in nemen zodat er een 

eerlijke verdeling is van de lasten. 

• Minister Arie Slob heeft wijsheid nodig om om te gaan met de situaties in het onderwijs en haar leraren. 

Bid dat er een goede oplossing komt en dat zowel de werkdruk als de financiële situatie van de leraren 

naar voldoening wordt geregeld. 

• Blijf bidden voor politie en justitie in verband met drugshandel. Er gaan miljarden in om. Bid dat deze 

vernietigende en verslavende handel verdwijnt.  

• Bid om een rechtvaardig asielbeleid. Speciaal het kinderpardon voor kinderen die hier zijn opgegroeid, 

moet rechtvaardig worden toegepast. 

ISRAËL/ JERUZALEM 

• De strijd rond Jeruzalem komt deze dagen sterk naar voren. Jeruzalem wordt klaargemaakt om haar 

Koning te gaan ontvangen. De strijd rond Jeruzalem is daarom een geestelijke strijd want de duivel wil 

niet dat Jezus in deze ondeelbare hoofdstad van Israël terugkomt want dan is zijn tijd hier op aarde over. 

God trekt uiteindelijk alle volken naar deze stad, Joel 3:2, Zach. 12:2, 3. Bid om de vrede van Jeruzalem 

(dit gebed wordt ten volle verhoord bij de wederkomst). 

• Bid dat God Jeruzalem klaarmaakt om daar te wonen, Psalm 132:13, Zacharia 1:16. 

• Bid dat Jeruzalem en haar inwoners tot geestelijk ontwaken komen en naar God gaan verlangen. 

• Bid dat de leugens worden ontmaskerd wat betreft Jeruzalem. 

• De oorlog rond Israël gaat door tot de wederkomst van Jezus. Hamas roept op tot een heilige oorlog, 

Iran wordt sterker en krijgt steeds meer invloed in Syrië met als doel om Israël aan te vallen. Hezbollah 

in Zuid-Libanon maakt zich op voor oorlog na de strijd in Syrië. Blijf bidden om de waakzaamheid van 

de inlichtingendiensten en het leger. 

• Bid dat de Heilige Geest minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken overtuigt om een pro-

Israëlkoers te gaan varen. 

BEMOEDIGINGEN 

• De toename van gebedscellen rond de ministeries in Den Haag  

• De duizenden die meebidden gedurende de week van gebed in januari 

• De gebedsbeweging in het Europees Parlement 

• De gebedsactiviteiten binnen de Verenigde Naties 

• De veranderingen in Saudi-Arabië (daar is veel voor gebeden) 

 

De Here zegene u in uw gebeden, Cees Vork 


