OP DE BRES VOOR NEDERLAND
MAANDBRIEF februari 2018
Johannes 16:33.’ In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld
overwonnen.’
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Beste bidders, hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maand februari.
NEDERLAND
Dank voor de vele gebeden die zijn opgezonden voor het land gedurende de week van gebed.
Op 17 maart is er weer een vrienden- en trainingsdag in Voorthuizen. Bid dat de juiste mensen komen.
Als u wilt komen geef u dan op via opdebres@solcon.nl en neem anderen mee.
Dank voor het nieuwe kabinet o.l.v. minister-president Rutte. Heer, geef dit kabinet wijsheid, kracht en
moed, en zorg voor een diepe eenheid om ons land te besturen.
Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bid:
1) dat God Zijn hand op deze verkiezingen legt.
2) dat God de juiste mensen klaarmaakt.
3) dat Hij de juiste wethouders gaat geven om mee te besturen.
4) dat God al het kwaad uit de gemeenteraden zal weren, Heer, verlos ons van het kwaad.
5) dat alle 388 gemeenten in ons land Jeremia 29:7 mogen ervaren en dat er gebeden wordt voor elke
woonplaats. Jeremia 29:7 zegt: ‘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.’
6) Spreuken 11:11 zegt: ‘In de zegen der oprechten ligt de opkomst van de stad maar door de mond
van de goddelozen wordt zij afgebroken.’ Heer, mogen er vele oprechte gelovigen in de
gemeenteraden komen opdat de stad mooier en sterker wordt.
7) voor uw eigen woonplaats en haar bestuur.
8) dank dat we in ons land nog een goed opererend bestuur hebben.
Bid voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten van de ChristenUnie,
Bid om moed, vastberadenheid en duidelijkheid betreffende de problemen met de landbouw en visserij.
Heer, maak haar sterk en moedig om de juiste beslissingen te maken.
Nederland heeft meer dan ooit een geestelijke en morele vernieuwing nodig door de weg van bekering
en hervorming. Heer, laat er een geest van bekering door ons land gaan. Maleachi 3:7.
Bid voor de minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra i.v.m. de verhouding met Israël. Bid dat zijn ogen
opengaan voor de waarheid en dat hij de juiste keuzes maakt. Gen. 12:3 ‘Wie Israël zegent wordt
gezegend, wie Israël vervloekt wordt vervloekt. Heer, maak Nederland een zegen voor Israël.
ISRAËL EN JERUZALEM
Dank voor vice-president Mike Pence van de Verenigde Staten. Hij is een evangelisch gelovige met een
pro-Israël hart. Hij bad bij de Klaagmuur voor Gods oplossingen wat betreft Israël.
Bid specifiek voor Gods engelen op de Golanhoogte. Dat Israël waakzaam zal zijn en beschermd wordt.
God stuurt bidders naar Israël om met Hem mee te werken aan de volvoering van Zijn plannen met
Israël en de wereld. Heer, maak bidders klaar en zend hen om ter plaatse in Israël en Jeruzalem te
bidden. Heer, dank U voor de vele bidders die korte en langere tijd in gebed met U meewerken.
Meer joden keren terug en moeten terugkeren naar hun land. Bid daarvoor.
BEMOEDIGINGEN
In Alkmaar kwamen 400 mensen bij elkaar om acht dagen te bidden en te vasten. Dit gebeurde o.l.v.
Herman Boon voor de 50e keer. Duizenden mensen hebben deze vasten- en gebedstijden bijgewoond.
Dit gaat zijn uitwerking krijgen.
Psalm 96:10 zegt: ‘Zeg onder de volken De Here is Koning. Sinds 2012 worden hoofdsteden bezocht
met deze proclamatie. 62 hoofdsteden zijn bereikt. In februari volgt Liechtenstein. Nog zeven andere
hoofdsteden staan op het programma in 2018.
In Groningen wordt de cursus Eindtijd en wederkomst gehouden. In april komt deze cursus van drie
avonden in zowel Leeuwarden als Assen. Dank voor de groeiende belangstelling
De Here zegene u in uw gebeden. Geweldig dat u meedoet.
Cees Vork

