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Maandbrief maart 2018 

 

 

Lucas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. 

Joh 14:6 Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand maart 2018: 

 

NEDERLAND 

 

Trainings- en vriendendag 

Op zaterdag 17 maart komen we samen in Voorthuizen voor de trainings- en vriendendag. Thema: 

‘Volhardend bidden tot overwinning’ en ook zullen we bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Geef u op en kom om toegerust te worden. Neem anderen mee. Opgave opdebres@solcon.nl. 

 

• Dank voor de mate van openheid, vrijheid van meningsuiting en transparantie die er nog in 

de samenleving is. Dat is een groot goed. 

• Dank voor de mogelijkheden dat we het evangelie nog in alle vrijheid kunnen verkondigen, 

zowel via radio, tv, internet enz. 

• Dank voor de christelijke gemeenten en de geestelijke leiders die zich hierin inzetten. 

• Bid dat de waarheid in de Nederlandse politiek doorbreekt en ieder die zich hiervoor inzet, 

wijsheid van God krijgt. 

• Bid voor een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Bid dat deze persoon een positieve 

houding ten opzichte van Israël zal hebben.  

• Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bid dat de juiste mensen naar voren komen 

die hun plaats in mogen nemen in de gemeenteraden en dagelijks bestuur van burgemeesters 

en wethouders. 

• Bid dat Gods wil gedaan zal worden in alle 388 gemeenten. 

• Bid dat er vele gelovige en bekwame mensen in de raden zullen komen. 

• Bid dat er geen verkeerde personen zullen worden gekozen. 

• Bid dat het overleg tussen werkgevers en werknemers over de arbeid oplossend gericht zal 

zijn. Bid om wijsheid voor minister Koolmees van Sociale Zaken. 

• Bid voor minister Schouten van de ChristenUnie om krachtig op te treden tegen fraude bij 

de landbouwbedrijven. Bid dat zij heldere oplossingen aanreikt.  

• Bid om bekering en morele hervormingen binnen onze samenleving. Bid dat er profetische 

mensen met gezag opstaan die veranderingen kunnen aanbrengen. 

• Belijd de schuld die we hebben betreffende de abortusactiviteiten. Bid dat dit stopt.  

• Bid voor minister Grapperhaus van Justitie, dat hij sterk zal optreden tegen elke vorm van 

criminaliteit. Vooral de drugsgerelateerde activiteiten waarin het om miljarden gaat. 

Nederland speelt een centrale rol in de drugshandel. 

• Bid voor minister Arie Slob van Onderwijs. Bid dat God hem oplossingen geeft voor de 

problemen in het onderwijs. 

 

 

ISRAEL EN JERUZALEM 

 

• De dreiging vanuit Syrië neemt toe. Er zijn al honderden Israëlische bombardementen 

geweest op Iraanse stellingen in Syrië. Iran wil haar haat tegenover Israël praktisch maken 

mailto:opdebres@solcon.nl


om via Syrië Israël aan te vallen. Samen met de Zuid-Libanese terroristen van de Hezbollah 

en de terroristen van de Hamas die ook gesteund worden door Iran. 

• Bid dat premier Netanyahu met zijn veiligheidskabinet moedig en krachtig zullen blijven in 

het tegengaan van deze agressie. 

• Bid en blijf bidden om veel strijdengelen rondom de grenzen van Israël. 

• Dank God dat Israël dit jaar 70 jaar bestaat. Dat is een wonder. Moge het spoedig gebeuren 

dat Israël meer en meer naar hun God zal verlangen. Zowel het natuurlijk herstel maar ook 

het geestelijk herstel is in volle gang, Ezechiël 36. 

• Heer, maak Jeruzalem tot een lof op aarde en grondt haar diep in Uzelf, Jesaja 62:7. Bereid 

haar voor om de eerste te zijn onder alle steden. Dat is haar bestemming. 

• Heer, maak Israël tot een grote zegen voor de volken. Nu reeds zien we dat volken zoals 

India hulp uit Israël verwachten. Zegen Israël, Heer opdat zij een grote zegen voor de volken 

zal zijn. Dat is haar bestemming. 

• Blijf bidden voor de messiaanse gemeenten en haar leiders. Zij zijn de eerstelingen van 

Israël die Koning Yeshua reeds hebben leren kennen. Heer, maak hen tot een voorbeeld en 

licht voor Uw volk. 

• Bid dat alle leugens over Israël aan het licht komen opdat de volken zien wat recht en 

onrecht is. Er woedt een voortdurende informatieoorlog waar waarheid en leugen op het spel 

staan. De duivel is de vader der leugen die Israël voortdurend aanvalt met leugens. 

 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

In Groningen werd de cursus eindtijd en wederkomst gehouden. Het waren gezegende avonden. De 

interesse voor de wederkomst neemt toe. In april worden deze drie avond durende cursus gehouden 

in Leeuwarden en Assen (zie opdebres.org). 

 

In verband met het bidden en proclameren vanuit Psalm 96:10 werd Liechtenstein bezocht. Voor de 

komende maanden staan o.a. Londen, Madrid, Letland, Estland, Litouwen, Montenegro, Maleisië 

en Indonesië op het programma. Als u ook een hoofdstad van een land biddend wil bezoeken dan 

horen we dit graag. 

 

Zowel in politiek Den Haag als bij de EU in Brussel als bij de VN zijn gebedsgroepen actief. Dat is 

bemoedigend.  

 

Al meer dan 10 jaar wordt er gebeden en geproclameerd op de muren van Jeruzalem. Mede 

hierdoor wordt de weg voor de wederkomst gebaand. Dank voor de duizenden die mee gedaan 

hebben. 

 

 

De Here zegene u in uw gebeden, 

 

 

Cees Vork 

 

 

P.S. Nog even voor de nieuwe bidders. Deze maandbrief is een hulpmiddel in uw gebeden. Het kan 

zijn dat u in uw uur van gebed heel andere gebeden in uw hart hebt om voor te bidden. Dan moet u 

dat natuurlijk doen. God wil u leiden in uw gebeden. 

 

 

 

http://www.opdebres.org/

