OP DE BRES VOOR NEDERLAND
MAANDBRIEF JANUARI 2019
Psalm 115:15 - Moge de Here u zegenen, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft.
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand januari 2019.
NEDERLAND
Dank voor de bemoedigende brief die we van minister-president Rutte mochten ontvangen naar
aanleiding van de bemoedigende brief die we hem toestuurden.
Dank voor de 79 hoofdsteden waarin is geproclameerd uit Psalm 96:10 ‘Zegt onder de volken: De
Here is Koning.’ De laatste twee steden waren Jakarta (Indonesië) en Kuala Lumpur (Maleisië).
In maart wordt de cursus Eindtijd en wederkomst gehouden in Lelystad en in april in Haarlem. Bid
dat de juiste deelnemers komen. Verdere info volgt op de website www.opdebres.org.
Op 9 maart a.s. is er weer een trainings- en vriendendag in Voorthuizen. Thema: Bidden met gezag
(zie de laatste Bressenbrief). Ook gaan we dan bidden voor de Provinciale Statenverkiezingen die
op 20 maart worden gehouden. Geef u op en neem anderen mee, opdebres@solcon.nl.
De Provinciale Staten bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer bepaalt of
de wetten die in de Tweede Kamer aanvaard zijn ook rechtsgeldig worden.
Bid dat God deze verkiezingen verder zal leiden. Dat de juiste mensen in de Provinciale Staten en
Eerste Kamer komen. Dat God de boze tegenhoudt om deze verkiezingen te beïnvloeden.
Nederland heeft niet alleen bekering nodig maar ook grote morele en geestelijke hervormingen.
Denk aan de hervormingen onder Nehemia. Nadat Nehemia zich verootmoedigd had begon hij te
werken aan de hervorming en vernieuwing. De muren van Jeruzalem werden herbouwd onder grote
strijd. Nederlandse morele en geestelijke muren zijn ingestort en moeten worden herbouwd. Bid dat
God deze hervormingen krachtig in werking zet. Bij Hem is alles mogelijk.
Duizenden doen mee met de week van gebed. Bid om een geest van gebed en geloof dat God de
gebeden hoort en verhoort. Moge het volk lust hebben om te bidden.
Bid krachtig tegen pogingen van o.a. PvdA (mw. Ploumen) om bij de huisarts een abortuspil te
kunnen krijgen. Meer dan 10.000 mensen liepen in Den Haag mee met de Mars voor het Leven.
Abortus moet het land uit!
Bid tegen de fraude in verband met uitkeringen vanuit het UWV. Bid dat het UWV krachtig beleid
voert en nagaat wat eerlijk is.
Bid voor het stoppen van de internationale mensensmokkel door Nederland, drugssmokkel in en
door Nederland, wantoestanden op seksueel gebied; bid dat de uit de hand gelopen tolerantie wordt
teruggedraaid en er recht en gerechtigheid komt. Bid voor de politici en de regeringspartijen die
zich voor deze zaken inzetten. Bid voor het justitiële apparaat en de rechtspraak, dat die meer in
overeenstemming met Gods Woord zullen handelen. De strijd rond de drugshandel is heftig. Blijf
bidden dat justitie en politie krachtig, waakzaam en alert zullen optreden tegen dit kwaad dat
miljoenen mensen verslaafd maakt.

Bid voor de media, dat ze niet eenzijdig en gekleurd nieuws brengen, maar objectief worden.
Dank God dat sinds de crisis het aantal werklozen in 2018 drastisch gedaald is.
ISRAËL /JERUZALEM
God maakt Israël en Jeruzalem klaar voor de wederkomst van Zijn Zoon. 2000 jaar geleden kwam
Hij als een kind in een kribbe. Nu gaat Hij komen als de Koning van Israël en de Koning van alle
volken. Dank God voor de profetische tekenen die laten zien dat Zijn komst steeds dichterbij komt.
Bid om een geest van genade en gebed over Israël, Zacharia 12:10. Door wonderen die God doet en
door verdrukkingen zal Israël steeds meer gaan roepen om hun God.
Dank voor de 24/7 gebedshuizen die er in Jeruzalem zijn. Er wordt voortdurend in deze stad en voor
deze stad gebeden.
Bid voor de gelovige leden van de Knesset, het Israëlisch parlement. Er is samenwerking met
gelovige politici uit andere landen. Bid voor deze samenwerking.
Bid om de reiniging van Israël. God wil rein water gieten over Zijn volk, en het reinigen van al het
kwaad, o.a. het kwaad van abortussen en occulte religieuze activiteiten. God heiligt Zijn volk.
De spanning vanwege een dreigende oorlog met Iran, Hezbollah en Hamas neemt toe. God bepaalt
uiteindelijk wat er gebeurt. Dat Israël nog bestaat is al een wonder en mocht het tot een gewapend
conflict komen, dan zal God opnieuw wonderen doen en Israël en de volken laten zien dat Hij er is.
Ook zal Hij Israël laten zien hoe hard zij Hem nodig hebben.
Bid dat God de wereld schudt opdat vele joden, vooral uit de VS, terug zullen keren naar Israël.
Bid dat de regering o.l.v. Benjamin Netanyahu krachtig kan blijven optreden ondanks alle aanvallen
op zowel zijn privéleven als zijn politieke beslissingen.

BEMOEDIGINGEN
- Hoewel de kerkgang in Nederland minder wordt is het wel zo dat christelijke gemeenschappen die
het geloof serieus nemen steeds krachtiger worden.
- Ondanks de vervolgingen en bedreigingen in Pakistan blijft de kerk daar volhardend doorgaan.
- Ook Australië heeft Jeruzalem erkend als de hoofdstad van Israël.

TENSLOTTE
We wensen u een gezond en gezegend 2019 toe.
Weet dat God nabij is, Psalm 68:20, Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil (verlossing).

Het bestuur

