
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief mei 2018 

 
Spreuken 1:33 - Maar wie naar Mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

 

Beste bidders, 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand mei 2018 

NEDERLAND 

• Dank voor het 100-jarig bestaan van de SGP. De SGP laat op haar wijze, Gods waarheid en licht in de politiek 

schijnen. 

• Dank voor de 90 deelnemers aan de cursus Eindtijd en wederkomst die in Leeuwarden gehouden werd. Meer dan 

500 mensen hebben nu deelgenomen. 

• Dank voor de nieuwe bidders die zich hebben aangemeld. 

• Bid dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vervuld mogen worden met de Heilige Geest en hierin 

vrucht zullen dragen. 

• Bid voor de eenheid, wijsheid en bescherming van dit kabinet onder minister-president Rutte. En dat de waarheid 

op alle fronten zal zegevieren. 

• Bid voor een goede samenwerking tussen de fractieleiders van VVD (Dijkhof), CDA (Buma), D66 (Pechtold) en 

ChristenUnie (Segers). 

• Bid voor arbeid voor oudere werklozen. Bid om wijsheid voor Minister Koolmees van Sociale Zaken. 

• Bid om eerlijke berichtgeving en positieve, opbouwende tv- en radioprogramma's. En ook voor Family7 en de EO. 

Hun invloed is groot. 

• Bid om vervulling van de eerste drie regels van het Onze Vader. Daar bidden we dat Zijn Naam (Jezus) moet 

worden geheiligd, Zijn Koninkrijk zal komen en zijn wil zal worden gedaan. Dit heeft Nederland nodig. Nu is dat 

ten dele zichtbaar maar bij Zijn wederkomst ten volle.  

• Bid voor een geestelijke opwekking onder de jongeren van Nederland. 

• Bid dat er vanuit Nederland meer zendelingen worden geroepen en ook zullen uitgaan. 

• Bid dat de gebedsbeweging verder mag groeien. 

• Bid dat geestelijke leiders een geest van gebed zullen hebben of krijgen. 

 

ISRAËL 

• Dank voor het wonder dat Israël 70 jaar bestaat. Dank God voor Zijn bescherming en voor de vervulling van Zijn 

beloften zoals door de profeten werd beschreven. Er wonen nu meer joden in Israël (8 miljoen) dan erbuiten. 

• Dank dat naast Amerika ook o.a. Guatemala en Roemenië hun ambassades naar Jeruzalem gaan verhuizen. 

Jeruzalem is en zal de centrale stad zijn waar vanuit Jezus de wereld zal regeren (Jes. 2). 

• Dank voor het werk van Christenen voor Israël. Op vele wijzen steunen en bemoedigen zij Israël. 

• Bid voor een krachtige geestelijke vervulling met de Heilige Geest en Gods woord voor premier Netanyahu. Bid 

dat hij krachtig leiding zal geven vooral met het oog op de komende confrontatie met Iran en Syrië. Dat hij mag 

zijn als een Mozes die de zalving van God op zich had. 

• Bid om eenheid en bescherming voor de regering van Israël. 

• Bid voor de tv-uitzendingen over Israël van Family7. Velen worden bereikt en krijgen een bijbelse kijk op Israël. 

• Blijf bidden voor de terugkeer van joden uit de heidenvolken. Het toenemende antisemitisme in o.a. Europa kan 

tot gevolg hebben dat vele Europese joden terug willen keren. Dat is Gods bedoeling. 

• Bid om verdere eenheid onder het joodse volk. Het is een wonder dat bij zoveel verschillen er toch een relatieve 

eenheid is. Vooral door de druk (aanslagen en oorlogsdreiging) wordt deze eenheid bevorderd. 

 

BEMOEDIGINGEN 

• De messiaanse beweging in Israël wordt sterker en groeit. 

• Dank voor de 50.000 mensen die de Opwekkingsconferentie zullen bijwonen van 18-21 mei. 

• Dank dat we in ons land nog steeds godsdienstvrijheid hebben. 

• Dank voor de vele huwelijken die nog op Bijbelse basis functioneren. Dank voor de huwelijksconferenties in ons 

land. 

• Bid ook voor uzelf en uw gezin/familie, dat God u mag vervullen met Zijn Liefde en Vreugde! 

 

TENSLOTTE 

Dank voor uw inzet en betrokkenheid. Onze gebeden komen op het hemels altaar (Openb 5:8) en zullen op Zijn tijd en 

wijze worden verhoord (Openb. 8:5). 

De Here zegene u. 


