
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief juli/augustus 2019 

 

Psalm 28:1 ‘Tot U roep ik, Here, mijn Rots.’ 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maanden juli en augustus 2019 

 

NEDERLAND 

 

Dank voor het pensioenakkoord dat door zowel werkgevers, werknemers als kabinet gesloten is. 

 

Op 21 september komen we weer samen bij de NEM in Voorthuizen. Thema: In Zijn 

tegenwoordigheid. Bid voor de voorbereidingen. Zet 21 september vast in uw agenda en geef u op: 

opdebres@solcon.nl. Kijk om u heen of er verdere belangstellenden zijn. 

 

Dank dat de hoofdsteden Monaco en Madrid zijn bezocht. Psalm 96:10 is er geproclameerd. Er zijn 

nu 82 hoofdsteden bereikt met gebeden. 

 

Bid voor het gebedshuis vlakbij het binnenhof. Johan Hartog coördineert en leidt dit gebedshuis. 

Bid voor hem. Bid ook voor Jorel Wever die mede de bidstonden op alle ministeries coördineert. 

 

Bid voor de nieuwe staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Ankie Broekers-Knol. Zij draagt 

verantwoordelijkheid voor het hoofdpijndossier: immigratie. Bid om rechtvaardige beslissingen. 

 

De overheid is er mede om ons land te beschermen. Blijf bidden tegen de drugshandel. Bid om 

blijvend krachtig optreden. Bid dat het gedoogbeleid van de baan gaat. 

 

In Amerika is een groeiende openheid dat abortus wordt teruggedrongen. Bid dat dit ook in ons land 

wordt aangepakt en dat abortussen verboden gaan worden.  

 

De zomer staat voor de deur. Velen gaan op vakantie. Bid dat veel Nederlanders zich bezinnen en 

tot groter besef komen dat we God nodig hebben. 

 

Nederland is toe aan een geestelijke en morele hervorming. De geestelijke en morele muren liggen 

plat. In het boek Nehemia stond Nehemia op om de muren te herbouwen. Ook wij, als bidders en 

gemeente van Jezus, mogen de geestelijke en morele muren herbouwen opdat Nederland een 

gelovig en Godvruchtig land mag worden. Met God is alles mogelijk.  

 

Bid datgene wat God op uw hart legt voor ons land. Dat kan zijn op het gebied van onderwijs, 

politiek, huwelijk en gezin of een ander onderdeel van de samenleving. 

 

ISRAËL / JERUZALEM 

 

In september zijn er weer verkiezingen. Het is premier Netanyahu niet gelukt om een regering te 

vormen na de laatste verkiezingen. Bid dat bij de volgende verkiezingen er een duidelijke stem van 

de kiezers zal komen en er een meerderheidsregering komt die krachtig zal zijn. 

 

Israël heeft Gods genade zo nodig. Van buitenaf zijn er voortdurende aanvallen vanuit het noorden 

en zuiden en vanuit het oosten (Iran, Syrië). 

Daarnaast toenemende binnenlandse spanningen door een verdeelde politieke arena. Bid dat God 
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deze moeilijke zaken gebruikt om besef te brengen dat Israël God meer dan ooit nodig heeft. 

 

Ondanks de strijd bloeit de economie en is het werklozenpercentage laag. 

Waarschijnlijk zorgt de strijd er mede voor dat Israël al haar kracht en inzet nodig heeft en dat er 

daardoor deze positieve economische ontwikkelingen zijn. 

 

Overal is aandacht voor het antisemitisme. Dit kwaad is onuitroeibaar zolang Jezus nog niet terug 

is. Bid dat God dit gebruikt om Joden over de hele wereld terug te laten keren naar hun eigen land 

en volk. 

 

Bid dat de verhouding tussen Israël en Europa sterker zal worden. Dat Europa en Israël elkaar 

versterken. Dit geldt ook voor de verhouding van Nederland met Israël. 

 

Steeds meer landen willen Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israël. God maakt Jeruzalem 

klaar om het centrum van de wereld te zijn, Jes. 2:3. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

God is bezig de gebeden die jarenlang zijn uitgebeden over ons land te verhoren. Er is toenemend 

geloof, gebed en visie. 

 

God gebruikt de klimaathype om besef te brengen dat zonder Hem, als Schepper en onderhouder, 

het niet mogelijk is om een leefbare wereld te hebben. 

 

De aandacht voor het Midden-Oosten met Israël in het middelpunt wordt steeds actueler. God is 

bezig Zijn plannen uit te voeren en de wereld klaar te maken voor de wederkomst van Zijn Zoon. 

 

In onze regering zitten twee christelijke partijen. De minister-president noemt zich christen en de 

twee vicepremiers hebben een christelijke grondslag. 

  

TENSLOTTE 

 

Blijf vertrouwen, volharden en bovenal danken voor Gods aanwezigheid en Zijn werk in Nederland, 

Israël en de volkeren. 

 

 

De Here zegene u.  

Als bestuur wensen we u een mooie vakantie. 

 

 

 


