Op de bres voor Nederland
Maandbrief juni 2019

Lucas 11: 9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal
opengedaan worden.
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand juni 2019

NEDERLAND
Op 21 september is er weer een trainings- en vriendendag bij de NEM in Voorthuizen. Het thema is:
Leven in Zijn tegenwoordigheid. Geeft u op bij ons kantoor opdebres@solcon.nl en zet deze datum
alvast in uw agenda.
Dank God dat de steden Bratislava en Madrid zijn bezocht met het gebed en proclamatie uit
Psalm 96:10. Er zijn nu 81 hoofdsteden aangedaan.
Bid dat de gemeente van Jezus zich laat leiden door Gods woord en niet door de tijdsgeest.
Bid specifiek voor de geestelijke leiders die de gemeente aansturen en leiden.
Bid voor de Eerste Kamer die op 27 mei zijn gekozen. De grootste partij is het Forum voor
Democratie. Bid dat God Zijn hand op deze politici legt.
Er is veel strijd rond het pensioenakkoord. Bid dat zowel minister Koolmees, als werkgevers en
vakbonden hier uitkomen. Geld en geldzucht geven veel problemen.
Er zijn voor- en tegenstanders van het klimaatakkoord. Het klimaatakkoord brengt grote (financiële)
veranderingen mee in ons land. Bid om wijsheid voor de verantwoordelijke mensen om hier goed
mee om te gaan.
Ons land is na de droogte van 2018 nog steeds te droog. Hoe moeten we dit zien? Droogte is ook
een vorm van oordeel (denk aan Elia). God wil dat Nederland terugkeert naar Hem. Gebruikt Hij
natuurverschijnselen om ons tot bezinning te brengen? Vanwege de goddeloosheid is dit niet uit te
sluiten. Bid om bezinning, bekering en hervormingen in Nederland.
Blijf bidden voor een rechtvaardig asielbeleid. Bid dat de juiste mensen worden opgevangen en dat
criminelen worden teruggestuurd. Bid voor minister Harbers van asielzaken.

ISRAËL
Premier Netanyahu vormt een nieuwe regering. Dat gaat moeizaam vanwege de vele belangen. Bid
om voortvarendheid, eenheid en sterkte in een nieuwe Israëlische regering.
Tel Aviv stond volop in de belangstelling vanwege het Eurovisie Songfestival. Tel Aviv is een
moderne wereldse stad. Bid dat deze stad een ontmoeting met God zal krijgen. God trekt Israël naar
Zichzelf toe en zal ook de zonden van Tel Aviv verdrijven. Tel Aviv zal tot eer van God gemaakt
worden.

Dank God voor Zijn bescherming na de aanvallen uit de Gazastrook. Helaas is er een Israëliër door
de aanvallen gestorven. Dat was niet gebeurd sinds 2014. Bid dat door de druk van Hamas,
Hezbollah, Iran en Syrië Israël God nog meer gaat zoeken en beseffen dat zij Hem nodig hebben.
God is op weg om Zijn volk te omarmen.
De groei van de messiaanse beweging is groot. Bid voor volwassen leiderschap voor de gemeenten
in Jeruzalem en in heel Israël.
De NEM en andere organisaties werken in Israël als een zichtbaar teken dat Gods hand naar Israël
wordt uitgestrekt. Bid dat al deze christelijke werkers door hun woorden en daden getuigen van de
Messias van Israël en de volkeren.
Bid dat de vijanden van Israël in hun eigen valstrikken om Israël te beschadigen, zullen vallen,
Psalm 83.

BEMOEDIGINGEN
Dank voor de vele huwelijken in ons land die wel standhouden.
Dank voor de vele mensen die werken in de zorgsector en zich vol toewijding geven aan de zorg
voor anderen.
Dank dat er nog steeds vrede en welvaart is in ons land ondanks onze zonden en goddeloosheid. Dat
is genade.

TEN SLOTTE
Dank voor uw betrokkenheid. De geestelijke strijd rond Nederland, Israël en de volkeren gaat
onverminderd voort. Dit zal pas stoppen wanneer elke knie zich voor Jezus buigt. Onze gebeden
dragen bij aan de voortgang en de komst van Jezus onze Koning.
Het bestuur

