Op de bres voor Nederland
Maandbrief juli/augustus 2018
Johannes 17:3 - Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus,
die Gij gezonden hebt.
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maanden juli en augustus 2018:
NEDERLAND
•

Op 22 september is er weer een toerustingsdag van Op de bres in Voorthuizen. Het thema is deze keer:
De Heilige Geest: vervulling, vernieuwing en doorwerking.
Noteer deze dag alvast in uw agenda en geef u op via de mail: opdebres@solcon.nl. Dank God dat we
inmiddels 20 toerustingsdagen mochten houden en bid voor de voorbereiding voor 22 september.

•

Dank voor de groei van gebedsactiviteiten in Den Haag op alle ministeries, behalve bij Algemene Zaken,
zijn er overal gebedscellen. Ook is vlakbij het Binnenhof een gebedshuis geopend. Geregeld wordt er
gebeden in de Tweede Kamer. Voor info gebedshuis kijk naar https://jhop.eu/gebedshuis-den-haag/. Bid
voor de leiders Johan Hartog en Jorel Wever.

•

De cursus Eindtijd en wederkomst wordt in het najaar gehouden in Zwolle en Arnhem. Binnenkort is er
info op onze website www.opdebres.org. Bid dat de juiste mensen zullen komen.

•

Bid een zegen voor Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Bid om kracht en troost in deze
voor hen moeilijke tijden.

•

Premier Rutte heeft meer dan ooit gebed nodig. Bid dat er een diepe ontmoeting met God mag zijn. Bid
dat de Heilige Geest hem vervult. Bid voor een open deur om hem persoonlijk te ontmoeten om hem te
bemoedigen.

•

Bid dat Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, wijsheid, inzicht en moed
heeft om de juiste keuzes te maken. Goed onderwijs is belangrijk voor ons land.

•

Er is voortdurend aandacht voor het klimaat. Bid dat er zorgvuldig en met wijsheid wordt omgegaan met
deze materie. Er gaan miljarden euro’s in om. Bid dat er eerlijkheid in de berichtgeving zal zijn en er
rechtvaardig wordt gehandeld.

•

Blijf bidden dat er in de komende 10 jaar miljoenen Nederlanders Jezus gaan leren kennen. Nederland
keert terug naar God is het doel en de uitdaging. Bid dat de Heilige Geest krachtig zal gaan doorwerken.
Zie Maleachi 3:7.

•

Bid nu reeds voor de Provinciale Verkiezingen die volgend voorjaar gehouden worden. Deze
verkiezingen zijn heel belangrijk omdat de Provinciale Staten de Eerste kamer kiezen. Als de huidige
coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer wordt het
moeilijker om het land te besturen.

•

Bid voor een eerlijke belastingheffing. Dat de regering zich niet laat beïnvloeden door internationale
concerns om de belastingwetgeving in een verkeerde richting te wijzigen. Bid dat de chaos bij de
belastingdienst snel wordt opgelost en om wijsheid voor staatssecretaris Menno Snel.

•

Bid voor bescherming tegen de (internationale) criminaliteit. Dat justitie en het politieapparaat
voldoende in staat zijn hun taken goed uit te voeren. Schrikbarend is de toename in drugslabs. Bid dat
deze opgerold zullen worden.

•

Bid dat christenen in dit land meer zicht zullen krijgen in het Profetische Woord (de profetieën in de
Bijbel en de grote lijnen). “Wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht
op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats” (2 Petrus 1:19).

•

Bid voor eenheid onder christenen en groei in volwassenheid, kracht, autoriteit en invloed.
ISRAËL

•

De strijd rond Gaza gaat door. Deze week (in juni) werden er weer 45 raketten op Israël afgevuurd
vanuit Gaza. Israël heeft deze aanvallen direct beantwoord met tegenaanvallen. Hamas staat onder
invloed van Iran. Iran geeft wapens en geld aan de Hamas om Israël te bestoken. Bid dat zowel Iran als
Hamas ontkracht worden. Genesis 12 zegt dat wie Israël vervloekt, vervloekt zal worden. Oftewel er
dreigt vernietiging en Gods oordeel over volken die Israël vervloeken en willen vernietigen.

•

De Verenigde Staten stappen uit de mensenrechtencommissie van de VN. Deze is gevestigd in Geneve.
Een van de redenen dat de VS uit deze commissie stapt heeft te maken met het feit dat Israël
voortdurend werd beschuldigd en aangeklaagd. Het werd een instituut van antisemitisme. Dank God dat
de VS eruit zijn gegaan. Bid en dank voor Nicky Haley. Zij is de ambassadeur van de VS bij de VN. Zij
geeft voortdurend helder aan hoe de situatie rond Israël echt is en heeft de moed de VN te confronteren
met hun anti-Israëlbeleid.

•

Bid dat de wereld meer en meer gaat zien wat God doet in Israël. Israël is geroepen om een voorbeeld te
zijn. Bid dat dit steeds helderder wordt en dat de wereld de God van Israël mag leren kennen.

•

Bid voor het parlement van Israël, de Knesset. Veel parlementsleden zien dat de echte christenen Israël
zegenen en achter Israël staan. Er zijn groeiende contacten tussen parlementariërs van de Knesset en
christelijke leiders. Bid om een goede samenwerking en verbondenheid.

•

Bid om bescherming van premier Netanyahu en zijn gezin. God wil hem nog gebruiken om Israël te
leiden. Al meer dan 40 jaar is hij actief als politicus. Hij heeft gezag en kennis van zaken om het volk te
leiden. Moge Gods wijsheid en gezag op hem zijn en blijven.

•

Een van de redenen waarom God de wereld schudt is om vele joodse mensen terug te brengen naar het
land dat Hij beloofde aan Israël. Er zijn nog miljoenen joden die terug moeten keren naar Israëls
grondgebied. Bid dat het schudden van de wereld gebruikt wordt om de ogen van vele joden te openen
en dat ze terugkeren naar hun land.
BEMOEDIGINGEN

•

Dank voor de gebeden en proclamatie uit Psalm 96:10 in de hoofdsteden Warschau en Londen. Ook
werd Kaapverdië aangedaan. In de komende weken worden Montenegro en Bosnië/Herzegovina
bezocht. Ook worden Estland en Litouwen bezocht. Bid voor de mensen die deze plaatsen bezoeken. Bij
elkaar is er meer dan 1/3 van alle wereldsteden nu bezocht met gebed en proclamatie. Dank God.

•

Honderdduizenden Brazilianen kwamen samen in de zgn. Mars voor Jezus. Zij liepen door de straten en
getuigden van hun Koning. Ook werd er voor Israël gebeden!

•

De groei van gelovigen in de moslimwereld is, ondanks verdrukkingen, niet te stoppen. God Zelf laat
Zich aan hen zien. Mede door vele dromen. Dit is de tijd dat God de gebeden voor de moslimwereld
verhoort en in beweging is.

We wensen u een mooie en verfrissende vakantietijd toe,
Het bestuur

