OP DE BRES VOOR NEDERLAND
Maandbrief september 2018
Lucas 11:13 ‘Hoeveel temeer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem
daarom bidden?’
Beste bidders,
Hierbij ontvangt u de dank- en gebedspunten voor de maand september 2018.
NEDERLAND
Activiteiten
Op 22 september is er de trainings- en vriendendag van Op de bres in Voorthuizen.
Het onderwerp is: De Heilige Geest: vervulling, vernieuwing en doorwerking. Geeft u zich z.s.m. op bij het
kantoor opdebres@solcon.nl. Bid dat God u klaarmaakt voor deze dag. Kom vervuld met Zijn Geest.
In Zwolle en Arnhem wordt de cursus Eindtijd en wederkomst gehouden. Info vindt u op onze website
www.opdebres.org. Bid dat de juiste mensen zullen deelnemen aan deze cursus.
Regering en politiek
Bid voor onze regering. Op Prinsjesdag worden de plannen bekend gemaakt. Bid dat er goede plannen naar
voren komen die een zegen zullen zijn voor ons land en dat er een eerlijker inkomensverdeling zal komen.
Bid dat de problemen bij de Belastingdienst snel worden opgelost.
Bid dat de Heilige Geest minister-president Rutte zal vervullen met Gods kracht en waarheid. Bid dat hij een
goed voorbeeld zal zijn.
Dank dat de CU-minister van Onderwijs Arie Slob weer genezen is en aan het werk is gegaan.
Christelijke gemeenten
Bid om een diepere zuivering van de christelijke gemeenten, dat het verkeerde wordt afgewezen en het
goede van God en Zijn Woord centraal zullen staan. Bid voor goed en diepgaand onderwijs.
Bid dat ook voldoende aandacht aan de jongeren wordt gegeven en dat ook zij de moed hebben in de
realiteit te leven in plaats van alleen in de digitale wereld.
Bid voor verbondenheid tussen de gemeenteleden onderling en ook dat christenen de weg weer weten te
vinden naar kerken en kringen.
Bid dat de christelijke gemeente zal blijven erkennen dat de enige weg tot God via Jezus is. Hij is de Weg,
de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door Hem. Hand 4:12 ‘Er is onder de hemel
geen andere naam de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden.’
Bid dat de Heilige Geest nieuw vuur laat ontbranden in ons land.
Leven in plaats van dood
Blijf bidden en vertrouwen dat abortus zal verdwijnen. Elk ongeboren kind is een schande voor onze natie.
Spreuken 12:28 zegt ‘Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode.’ En
Spreuken 14:34 ‘Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek der natiën.’
Huwelijk en relaties
Bid om een Bijbelse visie op de relatie man en vrouw en dat de genderverwarring zal verdwijnen!
Genesis 1:27 zegt: ‘God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen.’ Gods bedoeling met de mensen staat onder druk van de zogenaamde moderne tijdsgeest.
Dit geldt zowel voor het huwelijk als de seksualiteit. Bid voor zuiverheid in deze gebieden en dat dat weer

de norm wordt!
Conferenties
Dank God voor de conferenties (o.a. de Nem-reveilweken) en evangelisatieacties van deze zomer. Geen
woord van God zal ledig wederkeren maar doen wat Hem behaagt, zie Jesaja 55:11. Dank ook voor De
Betteld, en het artikel in het NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/16/kamperen-met-de-here-a1613310
Onderwijs
Bid dat er genoeg bekwame en gemotiveerde onderwijzers zijn en komen die de kinderen les kunnen geven.
Er is nu een groot tekort. Bid dat leraren opstaan die vanuit een verantwoordelijkheid en missie de kinderen
lesgeven en ze daardoor mede een basis geven voor de toekomst. Bid voor de leerlingen dat zij door God
beschermd worden in het onderwijs dat zij krijgen, via scholen en internet.
ISRAËL
Dank God voor Zijn voortdurende bescherming over Zijn volk en land. Psalm 121.
Dank God voor de toenemende groei van de messiaanse gemeente. Zij zijn de eerstelingen van Israël. Laten
we bidden dat er velen zullen volgen die Jezus als hun Koning en Messias leren kennen.
Bid voor de verhouding Nederland en Israël. Genesis 12:3 zegt ‘Ik zal zegenen wie u zegent en wie u
vervloekt zal Ik vervloeken.’ Bid dat de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, positief zal staan
tegenover Israël. Bid dat de druk van de islam en het antisemitisme vele Joden doet besluiten terug te keren
naar Israël. Dank God voor al degenen die dit gedaan hebben en reeds doen.
Israëls bestemming is om een zegen te zijn voor alle volken, Genesis 12:3 en Jesaja 2:1-5. We zien nu al dat
Israël een zegen is o.a. op gebied van techniek en medische ontwikkelingen en veiligheid. Mogen de
wereldleiders erkennen dat Israël een bijzondere plaats is gegeven door God en dat het een zegen is met hen
op te trekken.
President Trump komt met een vredesplan. Er zijn geruchten dat zowel Israël als de Palestijnen
compromissen moeten sluiten. Bid dat dit plan meewerkt aan de verdere vervulling van Gods Woord en de
komst van Jezus.
Dank God dat de Knesset (het Israëlisch parlement) duidelijk Israëls identiteit in de wet heeft vastgelegd.
Zegen de vele gebedsstrijders die wereldwijd, in Israël en specifiek Jeruzalem actief zijn.
BEMOEDIGING
Nederland kent nog een stabiele rechtsorde waardoor criminaliteit wordt aangepakt. Dat is een zegen.
Ondanks de vele zonden (denk o.a. aan abortus) kent dit land nog een economische welvaart. Dat is Gods
genade en komt mede door de vele gebeden. De vraag is wel hoelang nog...?
We wensen u Gods rijke zegen in dit nieuwe seizoen en hopen u op 22 september te ontmoeten in
Voorthuizen.
Het bestuur

