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Maandbrief november 2018 

 

Hebreeën 4:16 ‘Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij 

barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’ 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand november 2018: 

 

NEDERLAND 

 

Dank en bid voor minister-president Rutte. We hebben hem bemoedigd met de woorden uit 1 Petrus 

5:5 ‘God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.’ Bid voor een verdere 

vervulling met Gods geest die hem nederig kan maken en houden. 

 

Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Verkiezingen. De Provinciale Staten kiezen de leden van de 

Eerste kamer. De Eerste Kamer moet de wetten die goedgekeurd zijn in de Tweede Kamer, opnieuw 

goedkeuren. Daarom zijn deze verkiezingen belangrijk. Bid nu al dat God deze verkiezingen zal 

leiden, dat de juiste mensen klaargemaakt worden en dat de christelijke partijen een cruciale rol 

zullen spelen. 

 

Voor zeker 19 miljard wordt er in ons land in drugs gehandeld. Nederland is geroepen een gidsland 

te zijn in het goede en niet in het kwade. Bid voor politie en justitie dat zij hard zullen optreden 

tegen deze handel. Bid dat de corruptie wordt ontmaskerd en verdwijnt. En ook dat er sterke 

wetgeving komt die deze praktijken zullen stoppen. Heer, ontferm U over ons. 

 

Bid om hervormingen in ons land. Allereerst een geestelijke hervorming door bekering, daarna een 

morele en culturele hervorming. Nederland, keer terug naar God om verlost te worden van het 

kwaad en de boze! 

 

Geldzucht. De wortel van alle kwaad is de geldzucht. Voor 55 miljard euro werd er 

dividendbelasting ontdoken in Europa. Dit werd o.a. gedaan door beleggingsfondsen, banken en 

investeringsmaatschappijen. Dit is stelen! Ook in Nederland wordt dit gedaan. Bid om de 

verbreking van deze macht van mammon en belijd de zonde van geldzucht.  

 

De gemeente van Christus is het Licht in Nederland. Daartoe is zij bestemd. Bid dat dit licht van 

Gods koninkrijk helderder mag schijnen op alle levensterreinen. 

 

Bid om radicale bekeringen in onze dorpen en steden. Bid dat de Heilige Geest een vonk laat 

ontspringen. Een oud lied zegt: een vonk is al genoeg om een (hemels) vuur te doen ontbranden. 

 

Onze scholen zijn een bron van zegen omdat het onderwijs goed is. Op allerlei manieren kan kennis 

vergaard worden. Bid dat het onderwijs in ons land beschermd wordt tegen verkeerde invloeden 

zowel inhoudelijk als op het gebied van management. Bid ook, dat het bezoek van schoolkinderen 

aan moskeeën wordt gestopt. Daar leren ze namelijk bidden en knielen voor een andere god. Bid 

voor minister Arie Slob die medeverantwoordelijk is voor de inhoud en vormgeving. 

 

De doodscultuur in ons land komt mede door de abortus en euthanasie. Bid dat dit stopt en 

verdwijnt uit Nederland. De vele moorden zijn mede een gevolg van deze doodscultuur.  

 

 



ISRAËL 

 

De strijd rond de hekken bij Gaza wordt grimmiger. Het kan bijna niet anders of er komt een 

nieuwe oorlog rond Gaza tussen Israël en Hamas. Bid voor het crisisteam van Netanyahu. Dat de 

juiste beslissingen genomen zullen worden om Israël te beschermen. Dit kan ook een oorlog 

betekenen. 

 

Iran wil Israël vernietigen. Ze zijn reeds in Syrië en brengen wapens in dit land. In november gaan 

de sancties tegen Iran in door de VS. Iran komt in grote druk. Dit kan betekenen dat zij  

Israël zullen aanvallen (een kat in het nauw maakt rare sprongen). 

 

Ondertussen blijven Joden uit de hele wereld terugkeren naar Israël. Mede onder de druk van het 

antisemitisme gebeurt dit. Het gebed om de terugkeer blijft actueel. En dat is een goede zaak! 

 

Bid dat de Nederlandse regering een pro-Israël koers vaart. Politici als Joël Voordewind en Kees 

van der Staaij hebben hierin het voortouw. Bid voor hen en voor Stef Blok, de minister van 

Buitenlandse Zaken. 

 

Dagelijks worden op de muren van Jeruzalem Gods beloften geproclameerd en wordt er gebeden. 

Duizenden hebben daaraan meegedaan. Dank voor deze wachters en hun gebeden. 

 

Gods aanwezigheid in Jeruzalem is bijna voelbaar als je er geestelijk voor openstaat. God is met 

grote ijver voor Jeruzalem ontbrand (Zacharia 8:1-5). Hij wil daar wonen (Psalm 132). Bid dat de 

Vredevorst spoedig komt en het gebed voor de vrede van Jeruzalem vervuld wordt. Het komt. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

In het bekende tv-programma De wereld draait door kwamen getuigenissen van het geloof naar 

voren. De voetballer Memphis Depay sprak over zijn geloof in God. Ook de hoogleraar mevrouw 

De Graaf, die geregeld te gast is in verband met terrorisme, sprak over haar geloof in God.  

En er stond een positief getuigenis in het AD van deze vrouwelijke hoogleraar.  

Dank dat er openlijk over God en Zijn woord wordt gesproken. Dat bemoedigt. 

 

In het AD stond een foto van de vrijgelaten ds. Brunson. Brunson had twee jaar gevangen gezeten 

in Turkije op valse beschuldigingen. Mede door president Trump en zijn team, die grote druk op 

Erdogan hebben gezet voor zijn vrijlating en de vele gebeden, gebeurde het dat Brunson vrijkwam. 

Toen hij in de Oval Office na zijn vrijlating Trump bezocht knielde hij neer en bad voor president 

Trump. Hij bad om wijsheid om het land te besturen. Prachtig beeld en bemoediging voor de 

bidders. 

 

TENSLOTTE 

 

Dank voor uw betrokkenheid. 

Samen mogen we op de bres staan tot het moment dat Jezus terugkomt en de verlossing van 

Nederland, Israël en de volkeren volkomen zal zijn. 

 

Het bestuur  


