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De persoon van de Heilige Geest 
maakt het voor ons mensen moge-
lijk om in relatie te komen met God 
de Vader en God de Zoon. Daarom 
is de kijk op en het werk van de 
Heilige Geest zo cruciaal voor ons 
geestelijk leven.
Op de trainings- en vrienden-
dag van 22 september zullen we 
daarom aandacht besteden aan de 
persoon en het werk van de Heilige 
Geest. We zullen op deze dag drie 
gebieden bekijken. De aspecten 
van vervulling, vernieuwing en 
doorwerking krijgen een plaats. 

Vervulling door de Heilige Geest
In Hand. 2:4 lezen wij: “En zij wer-
den allen vervuld met de Heilige 
Geest.”
De volgelingen van Jezus werden 
op de Pinksterdag vervuld met 
de Heilige Geest. De komst van 
de Heilige Geest kwam voort uit 
het feit dat Jezus in de hemel was 
teruggekeerd en door de Vader tot 
Koning was gekroond. Hemelvaart 
betekent de troonsbestijging van 
Jezus.
En op de Pinksterdag werd de Hei-
lige Geest uitgestort. Dat de Heilige 
Geest zou komen was al beloofd: 

“de belofte van de Vader”, zoals 
we lezen in Hand. 1:4, zie ook 
Hand. 1:8 en Joh. 16:7.
Het doel van de Heilige Geest was 
om de discipelen te vervullen met 
hemelse liefde, kracht en waarheid. 
Dat gebeurde met Pinksteren in 
Jeruzalem. Dit was de eerste keer 
dat dit gebeurde. In het oude ver-
bond zien we dat er koningen en 
profeten werden vervuld, maar nu 
kwam de tijd dat iedereen vervuld 
kon worden met de Heilige Geest. 
De profeet Joël had dit al geprofe-
teerd in Joël 2:28. 

Voor ons, gelovigen in 2018, bete-
kent het dat we niet meer hoeven 
te wachten, maar dat we vrijmoe-
dig mogen bidden om vervuld te 
worden en te blijven met de Heilige 
Geest. God verhoort dit gebed. Lees 
ook Lucas 11:13.

Vernieuwing door de Heilige 
Geest
De vervulling door de Heilige Geest 
is een start om ook een diepe 
vernieuwing te kunnen ondergaan. 
Zonder de Heilige Geest kunnen we 
niet vernieuwd worden. Door de 
vernieuwende werking van de Hei-

lige Geest krijgt onze nieuwe mens 
in Christus inhoud (2 Cor. 5:17).
Wat moet er vernieuwd worden? 
Ons denken: Rom. 12:2 ‘Word ver-
nieuwd in uw denken.’
Ons hart: Fil. 2:5 ‘Laat die gezind-
heid in u zijn welke ook in Christus 
Jezus was.’

God vernieuwt ons door Zijn woord 
dat door Zijn Geest in ons leven 
wordt uitgewerkt. Zonder de wer-
king van de Heilige Geest kan het 
woord van God ons niet vernieu-
wen. 2 Corinthiërs 3:6 zegt: ‘De 
letter doodt maar de Geest maakt 
levend.’
Door de aanwezigheid van de 
Heilige Geest is er een voortdurend 
proces van vernieuwing in ons in-
nerlijk.

De doorwerking van de Heilige 
Geest
De Heilige Geest is altijd bij ons. 
Joh. 14:16 zegt dat de Heilige Geest 
eeuwig bij ons zal zijn. Door de 
voortdurende aanwezigheid van de 
Heilige Geest gaat God steeds door 
om Zijn werk te doen. De doorwer-
king zal niet stoppen als we Hem 
de gelegenheid maar geven. 2 Cor. 
4:16 zegt dat ons innerlijk dag aan 
dag vernieuwd wordt.
Gods werk omvat ons totale leven. 
Uiteindelijk zullen we ook nieuwe 
en verheerlijkte lichamen krijgen. 
Het werk van de Heilige Geest is 
niet te stoppen, zowel in het per-
soonlijk leven als in de gemeente 
en de volkeren. 



De Bleike 3, 8181 KD Heerde • opdebres@solcon.nl • www.opdebres.org
Verschijnt 4 keer per jaar • NL68 INGB 0005 3975 25

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) • KvK 41189485

2

Eindtijd  
en wederkomst
De avonden in Groningen, Leeu-
warden en Assen waren gezegende 
tijden en de deelnemers werden 
opgebouwd. Voor velen was het 
een openbaring dat God zo con-
creet Zijn profetisch woord in deze 
tijd aan het vervullen is. Het geloof 
wordt dan zeer praktisch doordat 
we Gods werken zien in Israël, Jeru-
zalem en onder de volken. 
Het is nodig dat dit onderwijs 
gegeven wordt want velen heb-
ben weinig inzicht in wat God doet 
vandaag en zijn verblind door de 
wereld en satan die de leugenaar is 
van den beginne.

In oktober zal deze cursus van drie 
avonden gehouden worden in 
Arnhem en Zwolle. Het is de bedoe-
ling dat de cursus in elke provincie-
hoofdstad zal worden gehouden.
De exacte data, adressen en tijden 
komen op de website te staan 
www.opdebres.org.

Het bereiken van en bidden voor 
de 198 hoofdsteden in de wereld 
gaat door. Sinds 2012 zijn er nu 
65 hoofdsteden bezocht. In het 
centrum van deze steden is gebe-
den en beleden dat Jezus Koning is. 
Ook is er een proclamatiekaart met 
Psalm 96:10 achtergelaten op een 
plek in het centrum als teken van 
het feit dat Jezus Koning is. 
Voor de komende maanden staan 
o.a. Londen (Engeland), Boekarest 

(Roemenië), Manilla (Filippijnen), 
Tallinn (Estland), Belgrado (Servië), 
Podgorica (Montenegro) Kuala 
Lumpur (Maleisië) en Jakarta (Indo-
nesië) op het programma. We zijn 
God dankbaar dat er veel mensen 
meedoen om al deze hoofdsteden 
te bereiken.
Mocht u het ook op uw hart heb-
ben om een hoofdstad te bezoeken 
met gebed en proclamatie, dan 
horen we dit graag.

De strijd rond Israël neemt toe. 
President Trump heeft de nucleaire 
deal met Iran opgezegd. Ook heeft 
hij Jeruzalem erkend als hoofdstad 
van Israël en is de Amerikaanse 
ambassade terug in Jeruzalem. Dat 
de ambassade terug zou moeten 
naar Jeruzalem was al jaren gele-
den door het Amerikaanse Con-
gres goedgekeurd. De voormalige 
presidenten durfden het niet aan 
om het ook daadwerkelijk te doen 
vanwege de gevoelige relatie met 
de Palestijnen en Arabieren en de 
economische belangen. 
President Trump doet het wel. On-
dertussen bestookt Israël militaire 
bases van Iran in Syrië. Iran, samen 
met het Syrië van Assad, en Rus-
land vechten tegen de rebellen. 
De rebellen worden weer door de 

Amerikanen gesteund.
Er is nu een explosieve situatie. Sy-
rië en Iran willen Israël vernietigen. 
Ook de Zuid-Libanese terroristische 
beweging Hezbollah wil dit. In het 
zuiden is daar Hamas, gesteund 
door Iran, die Israël ook wil ver-
nietigen. Het is niet de vraag of er 
oorlog komt, maar wanneer.

Israël vierde zijn 70ste verjaardag. 
Elke keer als God iets nieuws doet 
in Israël gaat er een crisis aan voor-
af. Deze oorlogscrisis zal velen in 
Israël naar God toetrekken. De roep 
om hun verlossende God neemt 
toe. Juist in de nood. God wacht op 
Zijn volk.
Laten we bidden dat God door 
wonderen en moeilijke situaties 
Israël verder naar Zichzelf toe trekt.

CURSUSSEN

HOOFDSTEDENGEBED

25 jaar geleden begon ik fulltime 
te werken bij Op de bres voor 
Nederland. Grote dankbaarheid is 
er dat God genadig is geweest om 
dit werk te doen. De tijd is omge-
vlogen. Speciale dankbaarheid is er 
omdat God volharding en geloof 
heeft gegeven om te blijven bidden 
en geloven dat Nederland van Hem 
is. Soms was de strijd hevig maar 

God was trouw en gaf zijn genade. 
Dit geeft moed voor de toekomst.
Mocht u het op uw hart hebben om 
mijn vrouw Marry en mij te zege-
nen met een jubileumgift dan kunt 
u een bedrag overmaken naar C. 
Vork, NL04 INGB 0004 2659 11 met 
vermelding 25-jarig jubileum. Bij 
voorbaat dank.

25-JARIG JUBILEUM 

ISRAËL

Gods profetische woord is als een 
legpuzzel. Steeds zien we meer 
stukjes van de vervulling van Zijn 
woord. Het hoogtepunt wordt de 
terugkeer van Jezus. Dat is het 
laatste stukje van het profetische 
woord.

We willen u danken voor uw be-
moedigende financiële bijdragen 
aan dit werk. Samen zijn we bezig 
om mee te werken aan de vervul-
ling van Gods plannen. Wat een 
voorrecht is dat.

De Here zegene u. 
Namens het bestuur,
Cees Vork

TENSLOTTE


