OP DE BRES VOOR NEDERLAND
MAANDBRIEF FEBRUARI 2019
Psalm 68:4 ‘Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij juichen voor Gods aangezicht en zijn
blij met vreugdebetoon.’
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand februari 2019:
NEDERLAND
Op zaterdag 9 maart 2019 is er weer een trainings- en vriendendag bij de NEM in Voorthuizen.
Thema is “Bidden met gezag”. Geef u op en neem anderen mee. Bid voor Zijn onmisbare zegen.
In maart en april worden er weer cursussen gehouden over de eindtijd en wederkomst. Deze keer in
de provinciehoofdsteden Lelystad en Haarlem. Kijk op de opdebres.org voor meer informatie. Bid
voor deze cursus. Kom zelf en neem belangstellenden mee.
Dank voor de duizenden die meebaden tijdens de week van gebed. God gaat de gebeden verhoren.

•
•
•
•

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Daarvanuit worden de leden van de Eerste
Kamer gekozen. De verkiezingscampagnes zijn al in volle gang.
Bid en geloof dat Gods hand op deze verkiezingen zijn.
Bid dat de juiste partijen naar voren komen die mede ons land kunnen besturen.
Bid dat het goede van de partijen naar voren komt en het slechte zichtbaar en verwijderd wordt.
Verlos ons van het kwaad, ook in de politiek.
Bid dat vele positieve gelovigen een plaats krijgen in het Provinciale bestuur en in de Eerste Kamer.
Bid voor Kees van der Staaij. Na de Nashvilleverklaring is en wordt hij heftig aangevallen zowel
via de media als via e-mail.
Bid voor de ChristenUnie die een belangrijke speler is in de regeringscoalitie. Denk aan o.a. GertJan Segers en Joël Voordewind.
Bid voor Family 7 die dag en nacht christelijke programma’s uitzendt. Bid specifiek voor Dolf van
der Vegte die ernstige gezondheidsproblemen heeft.
Bid voor de EO. Dank voor de positieve opbouwende programma’s en bid voor een blijvende
heldere koers betreffende het evangelie. Bid dat er geen compromissen worden gemaakt in verband
met kijkcijfers of financiën. Bid dat de EO steeds een positief geluid laat horen.
Bid dat de regering een verantwoord en eerlijk beleid zal hebben betreffende het zgn. kinderpardon.
Dat er geen schade wordt toegebracht aan deze kinderen, maar dat er ook geen misbruik wordt
gemaakt van het kinderpardon.
Bid voor een krachtig optreden van burgemeesters inzake het drugsprobleem. Bid deze
burgemeesters moed en wijsheid toe om juist op te treden.
Nederland keert terug naar God. Velen bidden, geloven en belijden dit. Moge spoedig de Geest van
God krachtig gaan werken in ons land. Blijf bidden, geloven en belijden dat alles bij God mogelijk
is, Maleachi 3:7.

Bid voor bescherming van geestelijke leiders in ons land. Satan zal alles doen om hen naar beneden
te halen, te misleiden en te ontkrachten.
ISRAËL EN JERUZALEM
Dank God voor de gebedsconferentie die in januari in Jeruzalem werd gehouden. God heeft deze
gebeden gehoord en zal ze verhoren.
Matt. 5:14 zegt: ‘Gij zijt het licht der wereld.’ Laten we bidden dat meer en meer de messiaanse
gemeenten in Jeruzalem en Israël een licht zullen zijn en worden voor Israël.
Dank voor de samenwerking van Knessetleden met geestelijke christelijke leiders.
Bid voor kracht en ontferming voor de wachters op de muren van Jeruzalem. Duizenden hebben al
op de muren van Jeruzalem gebeden en profetisch uitgesproken dat God Zijn doel met Israël en
Jeruzalem zal vervullen.
De verkiezingen voor een nieuw parlement zijn op 9 april. In de peilingen staat de partij van
Netanyahu bovenaan. Bid dat God deze verkiezingen gebruikt om helderheid te geven wie dit land
en Zijn volk mag leiden in deze tijd. God stelt koningen aan en zet ze (op Zijn tijd) af.
Israël bombardeert in Syrië zowel Syrische als Iraanse stellingen en gebouwen. Dit doet zij om te
verhinderen dat Iran en Syrië in samenwerking met Hezbollah Israël gaat aanvallen. Rusland heeft
de kant van Iran en Syrië gekozen vanwege zijn belangen. Bid ook voor Poetin die veel invloed
heeft.
Dank en bid voor de internationale contacten tussen Israël en de volken. Meer en meer volken gaan
een positieve relatie aan met Israël. We noemen onder anderen Brazilië en Honduras. Netanyahu
bezocht Mali. Israël is geroepen om een zegen te zijn voor de volken.
BEMOEDIGINGEN

•
•
•

God werkt op alle gebieden in onze samenleving.
We noemen:
De burgemeester van Haarlem getuigde van Zijn geloof in God tijdens een gesprek bij De wereld
draait door. Meer dan een miljoen Nederlanders hoorden dit.
Een van de meest bekende voetbaltrainers in de Engelse competitie, Jurgen Klopp van de
voetbalclub Liverpool, getuigde van zijn radicale geloof in Jezus Christus tijdens een interview.
In Alkmaar kwamen 350 mensen voor acht dagen bij elkaar om te bidden en te vasten, o.a. voor ons
land en volk. God verhoort de gebeden.

Gods zegen in uw uur van gebed. Weet dat God in het verborgene ziet en hoort en de gebeden
verhoren zal op Zijn wijze en tijd.
Cees Vork

