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Jesaja 38:5 - Zo zegt de Here, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. 

 

Beste bidders, hierbij treft u de dank- en gebedspunten aan voor de maand juni 2018 

NEDERLAND 

• Cees Vork is 25 jaar actief bij Stichting Op de bres voor Nederland. Samen met Coby Bouwman en Jon van Vlijmen 

leidt hij het werk. Dank God voor Zijn genade. Bid voor openbaring, visie en eenheid. 

• Dank voor de 75.000 mensen die de pinksterconferentie van Opwekking bezochten. Velen werden door God aangeraakt 

en bemoedigd. Bid dat wat Gods Geest heeft gedaan, doorwerkt. 

• Bid om moed en daadkracht voor de gemeente van Jezus in ons land. Dat de gemeente op zal staan en een krachtig 

getuigenis geeft zowel in woord als daad. Bid dat de Heilige Geest de gemeente vervult.  

• Bid vanuit het Onze Vader dat de Naam van God in dit land opnieuw wordt geheiligd, dat Gods wil wordt gedaan, bid 

dat waar nodig vergeving en verzoening komt, dat de boze wordt wederstaan. 

• Bid voor de gezinnen: dat zij opnieuw de hoeksteen voor de maatschappij zullen zijn.  

• Bid voor de kinderen in dit land: bescherming, goede opvoeding, leren omgaan met de digitale wereld, niet op zijwegen, 

niet verslaafd. 

• Bid dat de christenen zich niet zullen schamen uit te komen voor de Naam van Jezus Christus en voor hun geloof. Dat 

het christelijke getuigenis weer zal klinken, dat de Bijbel weer normgevend wordt. 

• Bid dat depressiviteit zal verdwijnen en vreugdeolie gaat komen (Jesaja 61 en Lukas 4). 

• De actie Nederland keert terug naar God gaat door. Door gebed, geloof en belijdenis is God bezig om vele ogen te 

openen, Maleachi 3:7.  

• Bid om mensen die in politiek, zakenwereld, sport en media getuigen van het evangelie. Dank voor hen die dat al doen. 

• Bid voor minister-president Rutte. Hij liet per mail, via zijn secretaresse, weten dat hij dankbaar is voor de gebeden en 

bemoedigingen.  

• Dank en bid voor de nieuwe gemeenteraden. Dank voor hun inzet en bid om wijsheid, moed en kracht om dit werk in de 

gemeenten te kunnen doen. 

ISRAËL 

• Het waren roerige weken in Israël. Er was een aanval vanuit Syrië van Iran en de Hamas. Ze probeerden in het zuiden 

Israël binnen te vallen. Laten we danken voor Gods bescherming, Psalm 121. 

• Premier Netanyahu doorstaat vele stormen. Dat maakt hem sterker om het volk te kunnen leiden. Gods genade is op 

hem. Bid om toenemende kracht en autoriteit om moedige beslissingen te nemen. 

• De economie in Israël groeit. Vele bedrijven werken aan de modernste technologische ontwikkelingen. Israël is 

geroepen om tot zegen te zijn voor de volken. Nu is dat ten dele. Bij de wederkomst van Jezus wordt dat ten volle. Bid 

dat Israël een getuige zal zijn door haar woorden en daden van hun God. God is en blijft de God van Israël. 

• Bid dat God de omstandigheden in de wereld zo laat geschiedden dat vele joden terug keren naar het beloofde land. God 

roept hen allen. Ook de vele joden uit de VS. 

• Door middel van de aanwezigheid van de messiaanse gemeenschap is de geest van Jezus al aanwezig. Bid dat de 

messiaanse gemeenschap mag groeien in aantal en geestelijk leven. Op deze wijze wordt er meer van Jezus zichtbaar. 

• Bid dat de Nederlandse regering haar ambassade terugbrengt naar Jeruzalem. De VS, Guatemala en Paraguay hebben dit 

reeds gedaan. Andere landen overwegen het. 

• Blijf God danken voor Zijn trouw van de afgelopen 70 jaar in Israël. 

• Bid dat Gods beloften en doel met Jeruzalem ten volle tot vervulling komen en dat Israël tot een voorbeeld voor de 

natiën zal worden, Zacharia 8:1-5. 

BEMOEDIGINGEN 

• Er zijn nu 67 hoofdsteden bereikt met de proclamatie uit Psalm 96:10. De afgelopen weken werden Riga, Taipei en 

Londen gedaan. En in de laatste week van mei Warschau. Ook in de komende maanden worden de hoofdsteden van de 

volgende landen bezocht: Roemenië, Servië en Montenegro en de Baltische Staten. Dank dat hier het Koningschap van 

Jezus wordt uitgesproken. 

• Tijdens de trouwdienst van Engelse Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben miljoenen mensen gehoord over de 

liefde van God via de enthousiaste prediker uit de VS. Dat is bemoedigend. 

• Op een YouTube filmpje staat een lekenpreek van premier Rutte: lekenpreek Rutte 2016. 

TENSLOTTE 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Blijf bidden, geloven en uitzien naar Gods verhoring. Deze brief is een 

hulpmiddel om te bidden. Het kan zijn dat u in uw gebedstijd andere zaken meedraagt waar u voor wilt bidden. Dan 

moet u dat natuurlijk doen. En vergeet vooral niet om God te aanbidden, te loven en te danken. Psalm 103:1,2. 

 

De Here zegene u!  


