
Plaats: NEM-centrum, Voorthuizerweg 5, Voorthuizen
Tijd: 10.30 uur (10.00 uur koffie/thee)

Opgave: voor 13 maart opdebres@solcon.nl

Zaterdag 17 maart 2018

Trainings- en vriendendag

‘Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb 
doen wegvoeren en bid voor haar tot de Here, 

want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn’ (Jer. 29:7).

Thema: Volhardend bidden tot de overwinning

17 MAART 2018: TRAININGS-EN VRIENDENDAG 
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Op 17 maart is er weer een vrien-
den- en trainingsdag in Voort-
huizen. In de morgen zullen we 
bovenstaand thema behandelen.
In de middag is er aandacht en 
gebed voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart. 

In het thema staan drie belang-
rijke Bijbelse gegevens:

1) Volharden
Volharding vinden we voortdurend 
in de Bijbel. Een voorbeeld is de 
persoon van Job. In Jacobus 5:11 
lezen we: ‘Zie wij prijzen hen zalig, 
die volhard hebben; gij hebt van de 
volharding van Job gehoord.’
God Zelf is een God van volharding. 
Hij geeft niet op. In Romeinen 15:5 
lezen we: ‘De God nu der volhar-

ding en vertroosting geve u…’ God 
heeft de mens en schepping niet 
overgegeven en losgelaten. On-
danks de vele zonden en het kwaad 
is Hij doorgegaan met Zijn verlos-
singsplan en gaat Hij door totdat 
Hij Zijn doel bereikt heeft. Jezus 
kende ook deze eigenschap van 
volharding. Ondanks het lijden en 
het onrecht wat Hem werd aange-
daan is Hij de weg tot het einde toe 
blijven gaan. 

Ook wij zijn geroepen om te groei-
en tot volharding in onze wandel 
met God. In Romeinen 15:4 roept 
de apostel Paulus ons op om deze 
weg te gaan. Hij zegt: ‘Opdat wij 
in de weg der volharding en van de 
vertroosting der Schriften de hoop 
zouden vasthouden.’
God leert ons de weg van volhar-
ding. Zeker in deze eindtijd is het 
van belang om deze eigenschap te 
ontwikkelen. In Matt. 24:13 staat: 
‘Maar wie volhardt tot het einde 
die zal behouden worden.’ 
Het is natuurlijk prachtig als men-
sen tot geloof in Jezus komen maar 
het is nog mooier als de mensen tot 
het einde toe doorgaan ondanks 
beproevingen, teleurstellingen, 
aanvallen van de duivel en eigen 
falen. Paulus zegt: ‘Ik heb de goede 
strijd gestreden en het geloof 
behouden.’

2) Volhardend bidden
Ook in het gebed voor jezelf, ande-
ren, het land enz. is het van belang 
om te volharden. De Op de bres-ge-
bedsketting is begonnen in 1981. Er 
zijn mensen die al meer dan 35 jaar 

Op 21 maart zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. Op 17 maart 
zullen we ook hiervoor bidden.
Waar moeten we voor bidden? In 
algemene zin kunnen we bidden 
datgene wat er staat in het Onze 
Vader: Moge Uw Naam worden 
geheiligd, Uw Koninkrijk komen 
en Uw wil geschieden tijdens de 
komende verkiezingen. 
Bid ook dat er veel bekwame ge-

lovige raadsleden in uw en andere 
gemeenteraden komen. Er zijn 388 
gemeenten in ons land. God heeft 
ze alle op het oog.

Onderstaande woorden zijn gericht 
aan de joodse ballingen in Babel. 
Zij worden opgeroepen om voor 
het heidense Babel te bidden om 
vrede. Ook wij mogen bidden voor 
onze woonplaatsen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: BIDT U MEE?

(vervolg op pagina 2)
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actief zijn in deze gebedsketting! 
Zij tonen volharding. Zij doen wat 
Jezus leert in Lucas 18:1 ‘Hij sprak 
een gelijkenis tot hen met het oog 
daarop, dat zij altijd moesten bid-
den en niet verslappen.’ Dit moet 
ook onze uitdaging en topprioriteit 
zijn. De duivel zal altijd proberen 
ons gebedsleven te verslappen. Hij 
wil niet dat gelovigen bidden. Hij 
weet hoe krachtig gelovig gebed is. 
Jezus bad voortdurend. Hij ver-
slapte daarin niet. Tot en met aan 
het kruis bad Hij. Ook in de hof van 
Getsemané zien we dat Hij bad. 
Gebed stond bij hem centraal. Hij is 
ons voorbeeld die we volgen.

3) Tot de overwinning
Het volhardend bidden heeft gevol-
gen. Gods doel is dat we met Paulus 
kunnen zeggen dat we door Hem 
meer dan overwinnaars zijn (Rom. 
8:37). Overwinningen kun je alleen 
behalen doordat je in de strijd ster-
ker wordt. Jezus ging door de strijd 
van lijden en sterven heen om de 
overwinning te behalen. Volharden 
in gebed en geloof bewerkt deze 
overwinning, ook voor ons. Als u 
terugkijkt in uw leven dan kunt u 
ongetwijfeld gebieden aanwijzen 
waarin u overwinnaar bent ge-
worden. Binnen Op de bres voor 
Nederland hebben we in het gebed 
voor de politiek ook overwinningen 
meegemaakt.

Eindtijd  
en wederkomst
De cursus Eindtijd en wederkomst 
wordt in april 2018 gehouden in 
de plaatsen Assen en Leeuwarden. 
In drie avonden krijgen de deel-
nemers een breed beeld van de 
huidige actuele ontwikkelingen 
die aangeven in wat voor tijd we 
leven. De toenemende spanningen 
in het Midden-Oosten met Gods 
volk Israël in het centrum, geven 
aan dat de eindtijd en wederkomst 
naderen.
•  Op 15 en 29 april en 6 mei 2018 

is de cursus in Assen, Het Schakel-
veld, Witterhoofdweg 1a

•  en op 5, 12 en 19 april in Leeu-
warden, Stadskerk de Wijngaard, 
Troelstraweg 147a.

Meer info vindt u op www.opde-
bres.org. Hartelijk welkom!

De situatie in Israël wordt steeds 
moeilijker. Een komende oorlog 
lijkt onvermijdelijk. Iran met haar 
haat tegen Israël bevindt zich nu in 
Syrië en maakt zich op om samen 
met de Hezbollah in Zuid-Libanon 
Israël aan te vallen. De haat die 
zowel Iran als Syrië en de Hezbollah 
met daarbij de Palestijnen met Ha-
mas hebben voor Israël, zal vertaald 
worden door een concrete invulling 
van een oorlog. Het is niet meer 
de vraag of er oorlog komt maar 
wanneer. 

Kortgeleden was er al een levens-
gevaarlijke situatie doordat Isra-
elische gevechtsvliegtuigen bom-
bardementen uitvoerden op Syrië. 
Er werd een Israëlisch gevechts-

vliegtuig neergehaald. Er dreigde 
escalatie. Dit komt mede doordat 
ook Rusland zich in Syrië bevindt en 
aan de kant van Syrië en Iran staat. 
Amerika staat aan de kant van 
Israël. Als Rusland en Amerika zich 
er ook verder mee gaan bemoeien 
dan is de kans op escalatie groot. 

Gods hand is op Israël. Hij heeft 
Israël beschermd en het is een 
wonder dat Israël nog bestaat. God 
is ook bezig om Israël dichter naar 
Zichzelf toe te trekken Hij verlangt 
ernaar dat Israël Hem kent.
Bid dat mede door de toenemende 
druk veel Israëli’s God zullen zoe-
ken en Hem gaan erkennen als hun 
komende Koning.

CURSUSSEN

GEBED VOOR ISRAËL

De tijd gaat snel. Op veel gebieden 
zijn er voortdurend nieuwe ontwik-
kelingen dat het niet bij te houden 
is. Zowel op politiek als econo-
misch als technisch gebied zijn er 
veranderingen die zich razendsnel 
voordoen.
Wij als gelovigen weten dat alle 
dingen en ontwikkelingen door 
God worden gezien. Zijn raadsbe-
sluiten staan vast. De terugkeer van 
Jezus en de nieuwe machtsoverna-
me is in volle gang. Het profetisch 
woord is daar helder over. Laten 
we biddend waakzaam zijn en ons 
blijven inzetten.
Dank voor uw hulp en ondersteu-
ning van ons werk. We zijn er heel 
blij mee. 

De Here zegene u.
Namens het bestuur,
Cees Vork

TENSLOTTE

•  Gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart. 

•  Gebed voor een goede en 
bekwame nieuwe minister van 
buitenlandse zaken

•  Dat Nederland terugkeert naar 

God Maleachi 3:7
•  De groei van Gods gemeenten in 

zowel aantal als kracht.
•  Gods genade voor Israël en Jeru-

zalem

GEBEDSPUNTEN
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