Op de bres voor Nederland
Maandbrief mei 2019
Psalm 22:28b en 29 ‘Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor Uw aangezicht.
Want het koninkrijk is van de Heer. Hij is Heerser over de volken.
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand mei:
NEDERLAND
Dank voor de drie cursusavonden in Haarlem over Eindtijd en wederkomst. Gods zegen was er. In
het najaar volgen Utrecht en Den Haag.
Bid voor het bezoek aan Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, in verband met het
hoofdstedengebed Psalm 96:10. Bratislava wordt de 80ste hoofdstad. Dank God voor de
gelegenheden om Zijn Naam te verhogen in de hoofdsteden.
Via The Passion zagen en hoorden twee en een half miljoen Nederlanders over de lijdensweg van
Jezus. Moge de Heilige Geest velen tot erkenning brengen door deze tv-uitzending.
Op 23 mei zijn er de Europese Verkiezingen. Wat gaat het worden? Het politieke landschap is volop
in beweging. Ondank de economische voorspoed is er veel onrust. Gaat Forum voor Democratie
opnieuw de grootste worden? Wat zijn dan de gevolgen voor de coalitie?
Bid dat deze verkiezingen door God worden geleid en dat zowel Nederlanders als de andere
Europeanen naar Hem worden geleid. Bid om een geest van bezinning en bekering.
Nederland is in geestelijke en morele nood. Denk aan Nehemia die hoorde over de rampspoed van
Jeruzalem, Hij bad, vastte en weende over de situatie. Ook wij mogen bidden, vasten en wenen over
de situatie in ons land. Nehemia bad om Gods ontferming en beleed zonden. Nehemia deed een
beroep op Gods barmhartigheid en genade. En God gaf een verandering en hervorming. Dit heeft
Nederland ook nodig. Zowel bekering als hervorming en een terugkeer naar Zijn woord met haar
normen en waarden. Dan kan Zijn zegen op ons land terugkomen.
Bid voor een goede, nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie en voor bekwame leden in de
deze Commissie.
Belijd de zonden van goddeloosheid, hoogmoed, ongehoorzaamheid, ongeloof, ontucht,
materialisme en geldzucht en bid om vergeving en bevrijding.
Bid om verlossing van de geest van alcohol- en drugsverslaving. Nederland is exporteur van zowel
alcohol alsook drugs. Vaak gaan drugs in pakketjes de grens over. Bid dat er veel onderschept wordt
en dat justitie en politie hard zullen optreden bij deze criminele activiteiten die zoveel levens
verwoesten.
Blijf bidden dat de bankiers, accountants en notarissen eerlijke werkzaamheden verrichten zonder
corruptie toe te laten.

ISRAËL
Netanyahu mag de nieuwe regering vormen. Dank God voor zijn verkiezing. Israël is gebaat bij een
stabiele regering en leider.
Bid om eenheid binnen de nieuwe regering. Bid om goede ministers voor Buitenlandse Zaken en
Defensie.
Dank dat er groei is in de economische ontwikkeling. Er is een relatief lage werkloosheid.
Dank God dat de waakzaamheid in het leger en de veiligheidsdiensten mede Israël beschermt tegen
aanvallen van buitenaf.
Bid dat naast de terugkeer van Joden uit alle hoeken der aarde er ook een krachtige geestelijke groei
zal komen en dat Israël klaar wordt gemaakt voor de ontmoeting met haar Koning en Verlosser.
De messiaanse beweging in Israël groeit. Zij is een teken dat Gods Geest aan het werk is. Bid om
verdere groei. Bid om een krachtig getuigenis.
BEMOEDIGINGEN
Minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Pompeus, is een actief gelovige die ook aan
buitenlandse leiders het evangelie doorgeeft. Ook vice president Mike Pence is zeer actief in zijn
geloofsleven.
Een groot deel van ons kabinet heeft geluisterd naar de Matthäus Passion. Opnieuw hoorden zij
over de weg van verlossing die Jezus heeft bewerkt door Zijn lijden en sterven. Ook onze ministerpresident is een aandachtig luisteraar.
In België kwamen 170 Belgische gelovigen bij elkaar om acht dagen te bidden en vasten. Onder
leiding van de evangelist Herman Boon werden ze bemoedigd en gesterkt. Ook ontvingen zij de
proclamatiekaart ‘België keert terug naar God’.
TENSLOTTE
Dank voor uw inzet. Met elkaar worden er vele uren gebeden. Al de gebeden vormen mede een weg
dat God ons land, Israël en de volken zegent. Kostbaar om zo betrokken te zijn.
Moge de Heer u rijkelijk zegenen.
Het bestuur

