OP DE BRES VOOR NEDERLAND
Maandbrief april 2018
Psalm 55:2 - Neem, o God, mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeking.
Beste voorbidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand april 2018.
NEDERLAND
•
•
•

Dank voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Er is gebeden voor eerlijke en
bekwame raadsleden en ook voor gelovigen in de gemeenteraden. We mogen geloven dat God
verhoord heeft.
Dank dat we konden en mochten stemmen.
De komende tijd worden de gemeenteraden gevormd. Bid, dat God ook in dit proces de juiste
mensen aanstelt.

•

Dank voor de mooie vrienden- en trainingsdag in Voorthuizen op 17 maart.

•

Bid voor Stef Blok, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Bid om veel wijsheid en
helderheid voor hem en zeker in zijn relatie tot Israël.

•

Bid tegen de verdere voortgang van de euthanasievrijheid. Velen worden op verkeerde
gedachten gebracht en worden op de weg van zelfdoding gebracht. Dat is niet goed. Dit
bevordert een cultuur van dood en dat moet stoppen. Bid dat de geest van dood wijkt en dat
de Heilige Geest leven en waarheid brengt in moeilijke situaties.

•

Bid voor Arie Slob, minister van Onderwijs, om de problemen binnen het onderwijs mede te
helpen oplossen.

•

Bid tegen de toename van oppervlakkigheid doordat de sociale media vele levens beheerst.
Bid dat er weer diepe persoonlijke relaties zullen komen tussen mensen binnen de gemeente,
het huwelijk en in de samenleving.

•

Bid dat mensen een roeping van God krijgen om in de zorg te gaan werken en een zegen te
zijn. Er is veel nieuw personeel nodig.

•

Bid om groei voor de christelijke gemeente in ons land. Dat velen Jezus leren kennen en zich
verbinden met de christelijke gemeente. Dat er goed Bijbels onderwijs wordt gegeven.

•

Bid om een goede verstandhouding tussen overheid, werkgevers en werknemers. Bid voor
minister Koolmees van Sociale Zaken. Bid voor oplossingen in verband met pensioen en
arbeid.

•

Het milieu is een actueel onderwerp. Sinds de internationale gemeenschap in 2016 in Parijs
een akkoord sloot zijn er allemaal activiteiten om het milieu te verbeteren. Het is een hele
markt waar miljoenen euro's in omgaan. Bid tegen het kwaad dat het milieuprobleem wordt
misbruikt om geld te verdienen.
Bid om inzicht en verootmoediging waar we Gods schepping kapot maken. En de wil om
anders te leven.

•

•

Bid om een geestelijke opwekking onder jongeren en kinderen in ons land. Dat de nieuwe
generatie gaat opstaan.
ISRAËL

•

Dank voor de leidende rol die Israël speelt op medisch en technisch gebied. Ook in het
bestrijden van het terrorisme gaat zij voorop.

•

Dank voor een groeiend aantal landen die zich, net zoals Guatemala, zich sterker met Israël
verbinden. Deze landen zien de zegen in en vanuit Israël. Dit is een profetisch beeld van wat
er gaat gebeuren als Jezus terugkomt.

•

Bid om groei van de Messiaanse gelovigen. De Here neemt de verblinding weg en geeft Israël
een nieuw hart en geest. Zij leren hun God kennen.

•

Bid om alertheid en moed aan de noordgrens, op de Golanhoogte. Syrië, Iran en Hezbollah
wachten op een moment om Israël aan te vallen. Zij willen haar vernietigen. Zie onder meer
Psalm 83.

•

Bid om eenheid binnen de regering van Israël. God beschermt premier Netanyahu tegen
beschuldigingen van corruptie. Netanyahu verbindt de regering van Israël. Al meer dan 40
jaar is hij actief en heeft ervaring en gezag zowel in als buiten Israël.

•

Jeruzalem wordt klaargemaakt om als voorbeeld en centrum van de wereld te zijn. Bid om de
vervulling uit Jesaja 62:6, 7 en Jesaja 2:1-5

•

Bid om de vervulling van Gods woord vanuit Jesaja 40:1-5 Troost, troost Mijn volk.

BEMOEDIGING
•

Het Huis van gebed in Den Haag kan een gebouw huren wat uitzicht heeft op het Binnenhof.
Daar is lang voor gebeden.

•

Steeds meer gelovigen zien de plaats van Israël. Op de tv-zender Family 7 zijn er veel
programma’s waarin Israël centraal staat.

•

In april 2018 zijn er cursusavonden over Eindtijd en wederkomst in zowel Leeuwarden als
Assen. Dank voor deze open deuren. In oktober zal in Arnhem en Zwolle deze cursus
gehouden worden.

Tenslotte
Dank voor uw gebedsbetrokkenheid voor Nederland en Israël. Deze maandbrief is een hulp.
Het blijft van belang dat u in uw tijd van gebed bovenal God vraagt wat u kunt bidden en
danken.
Neem tijd om God te aanbidden voor wie Hij is Hem te prijzen voor wat Hij doet en te
danken voor wat Hij geeft. Hij beloont degenen die Hem ernstig (volhardend) zoeken!
De Heer zegene u!

