
Op de bres voor Nederland 

Maandbrief maart 2019 

 

Filippenzen 4:13 - Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand maart 2019: 

 

NEDERLAND 

 

Op zaterdag 9 maart 2019 is er weer een trainings- en vriendendag bij de NEM in Voorthuizen. Het 

thema is Bidden met gezag. Bid dat het een inspirerende dag zal worden. Geef u op en neem 

anderen mee. Bid voor Zijn onmisbare zegen. 

 

Er worden weer cursussen gehouden over de eindtijd en wederkomst. Deze keer in de 

provinciehoofdsteden Lelystad (14, 21 en 28 maart) en Haarlem (1, 8 en 15 april). Kijk op website 

opdebres.org voor meer informatie. Bid voor deze cursus. Kom zelf en neem belangstellenden mee. 

 

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 20 MAART 2019 

 

De verkiezingskoorts loopt op in verband met de komende Provinciale Statenverkiezingen. 

De Provinciale Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer stemt voor of 

tegen de wetten die de regering in de Tweede Kamer heeft aangenomen. Er staat veel op het spel 

voor de regeringscoalitie. 

 

Gebedspunten 

- Bid dat Gods wil gedaan wordt. 

- Dat er veel gelovigen in zowel de Provinciale Staten als de Eerste Kamer komen. 

- Dat de christelijke partijen een sleutelrol zullen hebben. Denk specifiek aan de ChristenUnie 

en de SGP. 

- Dat partijen die tegen God ingaan, zullen verliezen. 

- Dat er eerlijke verkiezingen zullen zijn. Denk aan de rol van de media. 

 

Het is Gods wil dat zowel de regering als het parlement terugkeren naar Hem. 

Het gebed voor de overheid blijft cruciaal voor ons land. Laten we dankbaar zijn voor de vele 

gebeden. 

 

EUROPESE VERKIEZINGEN 23 MEI 2019 

 

Als gelovigen zijn we allereerst burgers van het Koninkrijk van God. Ook zijn we Nederlanders en 

Europeanen. Europa heeft een nieuw hart en een nieuwe geest nodig.  

 

 

http://www.opdebres.org/


Gebedspunten: 

- Bid voor veel christenen in het Europees Parlement. 

- Voor een nieuwe bekwame voorzitter van de Europese Commissie. 

- Bid voor de bidders en de gebedsbeweging binnen het Europese Parlement. Dagelijks zijn 

ze, ter plaatse, actief. 

- Bid dat Gods genade over deze verkiezingen zal zijn en Europa een politiek christelijke 

basis mag hebben. 

- Dat de anti-Israëllobby in het Europees Parlement zal verdwijnen en er een pro-

Israëlbeweging zal zijn. 

 

PARLEMENTSVERKIEZINGEN IN ISRAËL 9 MEI 2019 

 

Israël stemt op 9 april voor een nieuw parlement. Daarvanuit komt er een nieuwe regering. 

Er is een grote onderlinge verdeeldheid in de politieke arena. Er is veel verwarring en 

kwetsbaarheid. 

 

Gebedspunten: 

- Bid voor een stabiele en krachtige regering. 

- Voor een groeiende politieke eenheid. 

- Bid dat de juiste coalitie gevormd wordt. 

- Dat God mensen klaarmaakt zowel voor het parlement als voor de regering. 

- Voor bescherming tegen terroristische aanvallen. 

- Voor de huidige premier Netanyahu. Hij is de meest ervaren en krachtigste politicus zowel 

in Israël als in zijn relaties met het buitenland. 

- Bid dat de Here God Israël zegent met een goede regering en parlement en dat Zijn plannen 

met Zijn volk krachtig zullen doorgaan. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

De ChristenUnie heeft hard gewerkt en gebeden dat er een kinderpardon kwam. Dat is gelukt en 

wordt gezien als een gebedsverhoring. 

 

Dank dat Nederland nog steeds beschermd wordt tegen terroristische aanvallen ondanks onze 

zonden. Dat is Gods genade. 

 

Dank voor de toename van het radicale christen-zijn. Als iemand vandaag zegt dat hij christen is en 

zegt dat hij zijn vertrouwen op Jezus en Zijn woord stelt, dan is dat een oprechte belijdenis. Het 

aantal mensen dat dit belijdt neemt toe. 

 

Dank voor de 32 kerken en gemeenten die in Amsterdam bidden voor deze stad. 

 

De Here zegene u in uw gebeden. Bid in geloof (Hebreeën 11:6) 

 

Het bestuur 

 


