
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF SEPTEMBER 2019 

 

Mattheüs 7:7 Bidt en u zal gegeven worden. 

 

Beste bidders, 

 

Op 21 september 2019 is er een vrienden- en trainingsdag in Voorthuizen.  

Het thema is: Leven in Gods tegenwoordigheid.  

Aanvang 10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur voor een kopje koffie of thee. 

Zet de datum in uw agenda en geef u op: opdebres@solcon.nl. 

Kijk of u anderen mee kunt nemen en bid ook a.u.b. voor deze dag. 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand september: 

 

NEDERLAND 

 

Regering: Op de derde dinsdag van deze maand is het weer Prinsjesdag. Bid voor goede besluiten 

en een deugdelijke begroting voor dit land. 

 

Bid voor de huwelijken. De duivel wil huwelijken vernietigen. Bid Gods zegen uit over de 

huwelijken en gezinnen. 

 

Bid voor het onderwijs. Deze maand zijn de scholen en universiteiten weer gestart. Bid dat de 

leraren hun taak met passie doen en er goed en waarheidsgetrouw onderwijs wordt gegeven. Bid 

voor Arie Slob, de minister van Onderwijs. 

 

Bid voor een stop van het drugsgebruik en de handel hierin. Zoveel levens zijn en worden verwoest 

door deze smerigheid. Blijf bidden voor justitie en politie. Bid om krachtig optreden. Bid ook voor 

minister Grapperhaus. 

 

Ook in de christelijke gemeenten worden de activiteiten weer opgestart. Bid voor de leiding van uw 

kerk/gemeente. 

 

Bid dat de christelijke gemeente dicht bij Jezus en Gods Woord blijft, Zijn Licht uitdraagt en 

vervuld blijft met Gods Geest. 

 

Bid dat de geest van ontucht verdwijnt. Zoveel levens worden verwoest door on-Bijbelse seks. 

 

Bid dat minister-president Rutte vervuld wordt met Gods Geest. 

 

EUROPA 

 

Bid om wijsheid voor de Europese leiders. 

 

Bid dat het antisemitisme weg zal gaan uit Europa. Bid dat de EU zich bekeert en een positieve 

houding ten opzicht van Israël zal krijgen. 

 

Bid dat Gods Geest en waarheid komen in het Brexit-proces, en dat ook met betrekking tot Ierland 

eerlijke en goede oplossingen worden gevonden. 

  



 

ISRAËL/ JERUZALEM 

 

Op 17 september zijn er weer verkiezingen in Israël. Bid dat God de juiste personen naar voren laat 

komen die in de regering zitting kunnen nemen. 

 

Bid voor een goede premier. Zover het nu lijkt wordt dit de huidige en ervaren premier Netanyahu.  

 

De Hamas heeft aangekondigd om aanslagen te plegen in voorbereiding op de komende 

verkiezingen. Bid dat politie en de veiligheidsdiensten waakzaam en scherp zijn in deze dagen en de 

aanslagen voorkomen worden. 

 

Israël valt strategische gebieden in Syrië aan in verband met wapens die Iran in Syrië aan het 

opbouwen is om Israël aan te vallen. Ook Hezbollah wordt bevoorraad met wapens uit Iran met 

hetzelfde doel. 

Bid dat de internationale gemeenschap ziet wat er werkelijk gebeurt in Israël en in haar buurlanden. 

Bid dat de waarheid en gerechtigheid zullen zegevieren. 

 

Bid dat de gemeente van Jezus een licht zal zijn voor Israël door woorden en daden. Dank God voor 

Zijn genade. 

 

Bid dat Jesaja 62:6 en 7 werkelijkheid wordt. God stelt Jeruzalem tot lof van alle volken. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Opnieuw wordt er in september een hoofdstad aangedaan in het kader van Psalm 96:10. Deze keer 

de kleine Europese staat San Marino. Deze zomer werd Montevideo ook al bezocht. 

 

Dank God dat er in ons land meer dan 7000 gelovigen zijn die hun knieën niet voor de hedendaagse 

afgoden buigen maar zich houden aan het geloof in Jezus Christus en Zijn woord. 

 

Dank voor de uitzendingen van Family 7 waarin veel aandacht is voor de plaats van Israël. 

 

TENSLOTTE 

 

God geeft nooit op en gaat ook dit nieuwe seizoen door om Zijn Koninkrijk uit te bouwen en Zijn 

woord tot vervulling te brengen. Geweldig dat we mede door de gebeden hieraan mee kunnen en 

mogen werken. 

 

 

De Here zegene u en de uwen, 

Het bestuur 


