
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief oktober 2018 

 

Psalm 97:12 - Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Heer en looft Zijn heilige Naam. 

 

Beste voorbidders, 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand oktober: 

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de mooie vrienden- en trainingsdag in Voorthuizen. De ca. 60 deelnemers werden gezegend. 

De vervulling met de Heilige Geest was duidelijk merkbaar. 

 

Regering 

Bid voor minister-president Rutte. Bid om de vervulling met Gods Geest. Hij kent bijbelse verhalen. Bid 

dat de Heilige Geest Gods Woord naar voren laat komen in zijn hart en gedachten. 

 

‘Dat velen, met mij om Gods wijsheid bidden.’ Dat waren de laatste woorden van onze Koning Willem 

Alexander in de recente troonrede. Laten we bidden dat velen dat doen voor het koningshuis en de 

regering. 

 

Bid om een rechtvaardig pensioenstelsel. Er zijn mensen die problemen hebben met de pensioenleeftijd 

in verband met de aard van hun werk. Zware arbeid eist zijn tol. Bid voor minister Koolmees die daar, 

mede met werkgevers en werknemers, aan werkt. 

 

Bid voor de bidders op de ministeries in Den Haag. Op het ministerie van Algemene Zaken na zijn er 

overal gebedscellen. Bid dat deze gebedscellen zich krachtig mogen ontwikkelen. Eén van de leiders is 

Jorel Wever. Bid voor hem. 

 

Johan Hartogh leidt het gebedshuis vlakbij het Binnenhof. Hij en zijn team bidden geregeld in het 

parlementsgebouw. Bid hem vrijmoedigheid, fijngevoeligheid en kracht toe in zijn taak om voor de 

overheid te bidden. 

 

Bid dat corruptie verdwijnt uit de rechterlijke macht, het politieapparaat, de douane, de belastingdienst, 

de banken, enz. 

 

Ons land 

De kwetsbaarheid van ons land kwam naar voren door een langdurige droogte in deze zomer. Ook in het 

verschrikkelijk ongeluk in Oss waar kinderen stierven. Bid dat Nederland zich meer en meer bezint en 

beseft dat we God nodig hebben. Nederland keert terug naar God. Hij is onze beschermer, zie Psalm 46. 

 

Bid ook voor de ouderen in verzorgingshuizen of die nog zelfstandig wonen. Bid dat er meer mensen 

opstaan om de ouderen te bereiken met het evangelie. 

 

Bid voor uw eigen dorp/stad en provincie. 

 

Kerken, kringen en gemeenten 

Bid dat het niet om entertainment gaat en kerkshoppen, maar dat het Woord van God in Waarheid 

gepredikt wordt, zonder vervangingstheologie. Bid voor goede onderlinge verbondenheid in eenheid en 

liefde. Dat Gods glorie weer de kerken en gelovigen gaat vervullen. 

 

Media 

Bid voor de media. Bid dat programma’s die een verkeerde invloed hebben, verdwijnen en dat er juist 

goede programma’s komen en blijven. Bid voor waarheid in de journalistiek en media. 

 



Bid voor de directeur van Family7, Dolf van der Vegte. Hij is ernstig ziek en heeft een wonder van 

genezing nodig. 

 

Joodse gemeenschappen 

Ernstig is het, dat de synagoge in Deventer moest sluiten (zie internet). Zegen de Joden en de Joodse 

gemeenschappen in dit land: Genesis 12:3. 

 

ISRAËL EN JERUZALEM 

 

De veiligheid van Israël blijft voortdurend kwetsbaar. Duizenden Palestijnen komen elke vrijdag samen 

om bij het hek in Gaza te proberen er doorheen te breken. Bid dat het Israëlische leger met moed en 

wijsheid met dit probleem omgaat. 

 

Meer en meer Israëliërs komen openlijk uit voor het evangelie van hun Koning. Gods Geest is aan het 

werk en laat steeds meer zien wie hun Koning is. Bid dat de geest van openbaring sterk mag 

doorwerken in Gods land. 

 

Premier Netanyahu heeft voortdurend gebed nodig. Er zijn verschillende aanklachten tegen hem die het 

Openbare Ministerie onderzoekt. De tegenstanders van Netanyahu proberen hem uit zijn positie te 

krijgen. In de peilingen staat zijn partij bovenaan. We geloven dat Netanyahu Gods man is om in deze 

tijd Israël te leiden. Is hij volmaakt? Nee, maar als hij Gods man is in deze tijd zal de tegenstander alles 

doen om hem tegen te werken. 

 

Blijf bidden om vele engelen rondom Israëls grenzen. 

 

Bid voor het onderwijs. Op de scholen wordt het scheppingsverhaal doorgegeven. Er is geen plaats voor 

de evolutietheorie. Bid dat de Bijbelse waarheid krachtig mag zijn en blijven in het onderwijs in Israël. 

 

Bid voor een groeiende eenheid van de Messiaanse gemeenten in Israël en Jeruzalem Zij blijven de 

eerstelingen die God geroepen heeft. Bid om volwassen leiders die in liefde en waarheid de gemeenten 

leiden kunnen. 

 

Bid om de vrede van Jeruzalem. Dit is de stad van de vrede. Als Gods vrede volledig zichtbaar wordt 

door de wederkomst van Jezus, betekent dat vrede voor de hele wereld. Daarom blijven we bidden voor 

de komst van de Vredevorst die het gebed om vrede vervult. Er is geen andere weg. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Duizenden gelovigen bemoedigden Israël door een gezamenlijke wandeltocht door Jeruzalem gedurende 

het Loofhuttenfeest. Israël staat niet alleen. 

 

Kees van der Staaij hield een mooie toespraak tijdens de Algemene Beschouwingen. Hij haalde o.a. 

Salomo aan die veel wijsheid van God kreeg. Hij wist dat premier Rutte in zijn jeugd door zijn opa werd 

voorgelezen uit de bijbel. Salomo was een van de favorieten van onze premier. 

Het woord en de verhalen uit de bijbel worden gehoord in de Tweede Kamer. Zelfs Alexander Pechtold 

sprak erover dat hij de Bijbel las (dit was een opmerkelijke tussenzin toen hij sprak). God hoort en 

verhoort ook het gebed voor Alexander Pechtold. 

 

Dank voor de gebeden in de hoofdsteden Helsinki, Tirana en de Baltische hoofdsteden in verband met 

Psalm 96:10.  

 

TENSLOTTE  

Dank voor uw betrokkenheid. Bid in uw uur wat God verder op uw hart en gedachten legt door Zijn 

Geest. Vergeet niet Hem te aanbidden, te loven, te prijzen en te danken. 


