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2 Kronieken 27:6 ‘Want Jotham betoonde zich een krachtig man, want hij was standvastig in 

zijn wandel voor het aangezicht van de Here, zijn God.’ 

 

Beste bidders, 

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

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de gezegende Op de bres vriendendag in Voorthuizen op 21 september. De deelnemers 

werden opgebouwd en gesterkt in hun wandel met God. 

 

Dank voor de hoofdsteden Manilla, Kigali en San Marino waar vanuit Psalm 96:10 gebeden en 

geproclameerd werd. De komende weken zal dit gebeuren in Laos, Mexico en India. 

 

Bid voor de cursus Eindtijd en wederkomst die in Utrecht wordt gehouden, zie opdebres.org. 

 

Bid dat meer jongeren zich aansluiten bij de gebedsbewegingen. We zijn dankbaar voor de ouderen, 

maar jongeren moeten het gebedsstokje gaan overnemen. 

 

Dank voor de goede toespraak in de Tweede Kamer van SGP-fractieleider Kees van der Staaij die 

tijdens de algemene beschouwing op een indringende, heldere en fijngevoelige wijze het evangelie 

uitlegde aan de hand van het verhaal van de verloren zoon. 

 

Gebed voor de christelijke gemeenten in ons land is en blijft nodig. Het nieuwe seizoen is 

begonnen. Bid dat door de verkondiging van Gods Woord en door allerlei activiteiten zowel binnen 

als buiten de kerk Zijn licht zal schijnen naar velen die Jezus niet kennen. 

 

Bid dat de kerk bewaard blijft voor verkeerde interpretaties van Gods Woord. Bid dat Gods Woord 

centraal zal staan. Zowel bij christelijke organisaties als bij kerken bestaat het gevaar om het Woord 

van God vanuit de tijdsgeest te bekijken. Dat is niet goed. Moge God ons beschermen tegen deze 

vrijzinnige en wereldse theologie. 

 

Gebed voor politie en justitie is meer dan ooit nodig in verband met de toenemende 

drugscriminaliteit die ons land teistert. Bid dat minister Grapperhaus krachtdadiger en met nog meer 

moed zal optreden tegen deze vernietigende organisaties. 

 

Zoals u in onze laatste bressenbrief kon lezen, geloven we dat Nederland nog een laatste kans krijgt 

om zich te bekeren. Van 2020 tot 2027 willen we God blijven aanroepen voor een terugkeer van 

Nederland naar Hem. Als dit niet gebeurt dan geloven we dat het oordeel zal komen. Deze gebeden 

om massale bekering is het allerbelangrijkste gebed van de Op de bresbeweging. Moge de Here ons 

land genadig zijn. 

 

ISRAËL 

 

Van 4 tot 8 september bezochten we Jeruzalem met het gebed en de profetische woorden vanuit 

Jesaja 2:1-5. We baden bij de Klaagmuur de woorden dat de dag gaat komen dat vanuit Sion de wet 

zal uitgaan en Gods woord vanuit Jeruzalem en dat alle volken naar Jeruzalem zullen gaan om van 

de teruggekeerde Jezus te leren. Bid en geloof dat God Zijn profetisch Woord waar maakt. 

 



De verkiezingen van 17 september in Israël laten geen duidelijke winnaar zien. Bid dat God Israël 

de juiste leiders zal geven. Hij kent de harten, bekwaamheden en de motivaties van politici. 

 

Dank God dat Israël een groeiende relatie opbouwt met verschillende volken zowel in Afrika, Azië 

en Zuid-Amerika. Dit mede door de technische ontwikkelingen en de veiligheidskennis die Israël 

bezit. 

 

Bid om waakzaamheid gedurende de feesten, waaronder de Grote Verzoendag en het 

Loofhuttenfeest. De inlichtingendiensten maken overuren om via drones en andere middelen Israël 

te beschermen. 

 

Moge Israël een geest van genade en gebed ontvangen door de werking van de Heilige Geest, 

Zacharia 12:10. 

 

Dank God voor de honderdduizenden toeristen en pelgrims die Israël jaarlijks bezoeken. Het is het 

profetisch beeld dat de dag gaat komen dat aller ogen op Jeruzalem zullen zijn gericht bij de 

wederkomst van Jezus. 

 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Denk aan drie dingen waar u dankbaar voor bent en dank God daarvoor. 

 

Denk aan het toenemende aantal gelovigen in het Midden-Oosten. Vooral in een land als Iran. De 

gebeden voor het Midden-Oosten nemen toe. 

 

Denk aan de vervolgde kerk in o.a. Noord-Korea. Wees bemoedigd door het feit dat zij volharden te 

midden van de verdrukkingen. 

 

 

TENSLOTTE 

 

De Here zegene u in uw gebeden. Dank voor uw inzet en betrokkenheid. 

 

 

Het bestuur 


