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Maandbrief april 2019 

 

Psalm 6:10 ‘De Here heeft mijn smeking gehoord, de Here neemt mijn bede aan.’ 

 

Beste bidders, 

 

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

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de goede vrienden- en trainingsdag in Voorthuizen van 9 maart. De deelnemers leerden 

over bidden met gezag. Er werd gebeden voor de Provinciale Statenverkiezingen, de Israëlische en 

de Europese verkiezingen. Bemoedigend en gesterkt gingen de deelnemers naar huis. 

 

Dank voor de drie avonden in Lelystad waar de cursus Eindtijd en wederkomst gehouden werd. Bid 

voor de drie avonden die in april in Haarlem worden gehouden. Met Haarlem zijn er nu zes 

provinciehoofdsteden aangedaan waar deze cursus is gehouden. 

 

De recente aanslag in Utrecht was heftig. Bid voor de nabestaanden van de slachtoffers en bid dat 

Nederland zich bezint en beseft hoe kwetsbaar we zijn en dat we God meer dan ooit nodig hebben. 

Bid dat dit geweld verder gaat stoppen! 

 

De Provinciale Statenverkiezingen veroorzaakten een aardverschuiving. Met 13 zetels werd het 

Forum voor Democratie de grootste partij in de Eerste Kamer. Hoe moet dit verder? 

Dank voor de extra zetel die de ChristenUnie behaalde. 

Bid voor premier Rutte en het kabinet dat ze, ondanks een minderheid in de Eerste Kamer, toch haar 

bestuurlijke taak goed kan uitvoeren. 

 

De pensioenen staan onder druk. Bid dat zowel de werkgevers, werknemers en overheid een 

oplossing vinden en een nieuw pensioenakkoord sluiten. 

Bid ook, dat er een goede oplossing komt voor de zzp’ers in Nederland. Regelgeving op dit punt is 

nog erg vaag en onzeker. 

 

Het klimaatverdrag geeft veel reactie. Er zijn voor- en tegenstanders. Bid dat zowel regering als 

parlement wijs zullen omgaan met de verschillende belangen. 

 

Blijf vertrouwen en bidden dat Nederland naar God terugkeert. Bid dat door de Heilige Geest vele 

ogen zullen worden geopend, Maleachi 3:7. 

 

Dank voor de 450 deelnemers aan de bidden- en vastenconferentie in Aalsmeer. Er werd o.a. 

gebeden voor de minister-president. Ook is hem door de deelnemers kenbaar gemaakt dat er voor 

hem is gebeden via een mail. 

 

Blijf bidden voor justitie en politie dat de strijd tegen de drugshandel krachtig wordt opgepakt. De 

overheid is er om het kwaad aan te pakken, lees Romeinen 13. 

 

Volgens de VN behoort Nederland tot de vijf gelukkigste landen. Bid dat men beseft dat het 

waarachtige geluk niet in de financiële en economische situatie ligt maar in het zekere en eeuwig 

duurzame geloof in Jezus. 

 

 



ISRAËL/JERUZALEM 

 

De verkiezingsstrijd in Israël is in volle gang. Op 9 april is het zover. 

Bid dat God deze verkiezingen gebruikt om Israël dichter naar Zichzelf toe te trekken. 

Bid voor premier Netanyahu en zijn regering. Bid dat er een krachtige regering komt waarin 

eenheid en sterkte is. 

 

Amerika overweegt om te erkennen dat de Golanhoogte van Israël is. In 1967 heeft Israël de 

Golanhoogte veroverd op Syrië en vervolgens werd het gebied bestempeld als bezet gebied. Nu 

Amerika de Golan een Israëlische status wil geven zijn zowel Syrië, Iran als Rusland furieus. Dit 

kan escaleren. Bid om standvastigheid zowel van Amerika als Israël. 

 

Blijf bidden dat de Heilige Geest Israël naar hun Koning Jezus trekt. Israël is teruggekeerd naar het 

beloofde land en wordt klaargemaakt om hun Koning te ontmoeten bij de wederkomst. De strijd 

voordat dat gebeurt, is zowel in als buiten Israël heel groot. Toch is dat Gods doel volgens Zijn 

Woord. 

 

Jeruzalem is, vanuit God en Zijn Woord gezien, de belangrijkste stad op aarde. Jesaja 62:6 en 7 zegt 

dat God wachters op de muren stelt die Hem dag en nacht aanroepen totdat Hij Jeruzalem heeft 

gesteld tot een lof op aarde. Dank God voor Bart Repko die meer dan 13 jaar op de muren van 

Jeruzalem als wachter heeft geproclameerd wat God zegt over Zijn stad. Bart, een vriend van ons, 

overleed op zondag 17 maart. Dank voor het werk dat hij mocht doen en bid voor zijn vrouw Joke, 

de kinderen en kleinkinderen. 

 

Dank God voor de landen die positief staan tegenover Israël. We noemen de nieuwe president van 

Brazilië, Jair Bolsonaro die een vriend is van Israël. Voordat Jezus terugkomt zal Israël een zegen 

zijn voor volken die positief staan tegenover dit land en volk. 

 

Bid voor de Nederlandse regering. Dat haar houding ten opzichte van Israël sterker en positiever zal 

zijn dan ooit tevoren. 

 

Bid dat de gemeente van Jezus Christus in ons land de vervangingstheologie zal gaan afwijzen en 

dat we ons verbinden met Gods volk en Zijn stad Jeruzalem. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Er vormt zich een sterkere Bijbelse georiënteerde beweging onder Europese politici in Brussel. Dat 

is bemoedigend. 

 

De kerk in Brazilië groeit. Er wordt gezegd dat 20 procent evangelisch is, dus één op de vijf 

Brazilianen. Daarnaast zijn er andere christelijke geloofsgemeenschappen die op het evangelie zijn 

gericht. 

 

TENSLOTTE 

 

Dank voor uw gebedsinzet in het uur van gebed. 

Vergeet niet God te danken voor het goede wat Hij geeft en doet en aanbid Hem bovenal voor wie 

Hij is. 

 

De Here zegene u, 

 

Het bestuur 


