
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief november 2019 

 

Psalm 119:55 ‘Zelfs in de nacht denk ik aan Uw Naam, Heer en houd ik mij aan Uw wet.’ 

 

Beste bidders, 

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

 

NEDERLAND 

Dank voor: 

• de nieuwe bidders die gaan mee doen met het bidden voor Nederland. 

• de gebedscellen op de ministeries in Den Haag. 

• de gebedsgroepen in de bedrijven zoals bij defensie en de NS. 

 

Gelovigen - bid voor: 

• de jeugd in dit land, dat ze beseffen dat het echte leven niet in internet, games en feesten zit, 

maar in de realiteit van het dagelijks leven. Dat ze besef krijgen dat God een goede God is, 

die ook veel van hen houdt. 

• volharding, wijsheid en bemoediging voor de bidders en voorbidders in dit land (ook voor 

u!). Het gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac. 5:16). 

• eenheid onder de gelovigen en in de christelijke gemeenten, dat ze meer zicht op Gods 

Woord, de waarheid en de eindtijd krijgen. Moed om uit te komen voor Gods waarheid in 

plaats van mee te gaan met de tijdgeest. 

• het verdwijnen van de vervangingstheologie, en zicht krijgen op Gods Plan met Israël, de 

gemeente en de volkeren.  

 

Politiek - bid voor: 

• minister Carola Schouten. Zij behandelt vanuit haar ministerie onder meer het 

stikstofprobleem. Zij heeft tact en wijsheid nodig om goed om te gaan met de verschillende 

belangen. 

• minister Arie Slob van Onderwijs. Ook hij heeft veel wijsheid en daadkracht nodig om de 

problemen in het onderwijs aan te pakken. 

• minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Er wordt bijna 100 miljard uitgegeven aan 

zorg in ons land. Bid dat Hugo de Jonge wijsheid en inzicht ontvangt om dit ministerie goed 

te leiden. 

• minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Daadkracht tegenover de drugscriminaliteit 

is nodig. De overheid moet het kwaad straffen, zie onder meer Romeinen 13. 

 

Land - bid dat: 

• vele gemeenten een vuurwerkverbod gaan toepassen. Elk jaar worden aan vuurwerk 

miljoenen euro’s uitgegeven en er wordt voor miljoenen beschadigd. Ook vallen er 

slachtoffers door het gebruik van vuurwerk. Bid ook dat de politie illegaal vuurwerk in 

beslag neemt. 

• bid om bekering tot de waarheid van velen. Van 2020 tot 2027 is er de gebedsactie 

‘Bekering of oordeel’. Wat gaat Nederland doen in de komende zeven jaar? Bid dat er op 

grote schaal gekozen wordt voor bekering tot Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Zonder bekering komt er oordeel. 

• Bid dat alcohol- en drugsgebruik en ook roken wordt teruggedrongen. Bid om 

bewustwording van de vernietigende gevolgen van teveel gebruik. 

 

 



Onderwijs - bid dat: 

• op universiteiten en hogescholen veel studenten en docenten tot geloof en verandering 

komen. Bid voor christelijke docenten dat zij hun christen-zijn uitdragen. 

• leugens via de nieuwsmedia ontmaskerd worden. Bid dat de media de waarheid zullen 

doorgeven. 

 

GEBEDSPUNTEN VANUIT HET BINNENHOF 

 

Johan den Hartog leidt het gebedshuis vlakbij het Binnenhof in Den Haag.  

Hij noemt twee gebedspunten: 

• Sterkere samenwerking tussen (christelijke) gemeente en hooggeplaatsten. Dit is 

vergelijkbaar met het Bijbelse beeld van koningen en priesters. 

• Goede samenwerking met Gert-Jan Segers (ChristenUnie) rondom wetgeving, 

mensenhandel en prostitutie. 

 

ISRAEL/ JERUZALEM 

 

• Dank God dat het relatief rustig is gebleven tijdens de recente najaarsfeesten, Jom Kippoer 

en het Loofhuttenfeest. 

• Dank voor de duizenden gelovigen uit wel 100 landen die meeliepen met de 

solidariteitsmars in Jeruzalem. 

• Er is nog geen nieuwe regering. Bid dat God de juiste minister-president en ministers naar 

voren laat komen. 

• Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten met een relatieve welvaart. Toch is er 

ook veel armoede. Bid dat deze armoede bestreden zal worden en dat de armen uit hun 

situatie komen. 

• Israël heeft een van de sterkste legers ter wereld. Bid dat ze niet daar in de eerste plaats op 

vertrouwen maar op hun God. 

• De terugkeer van joden is in volle gang. Bid ook dat de joden uit Amerika terugkeren. 

• Bid dat Jezus door middel van Zijn gemeente Zijn licht en waarheid in Israël en Jeruzalem 

laat schijnen. Overal in Israël zijn er al zulke Lichten die schijnen. 

• Jeruzalem blijft de centrale plaats waar alles samenkomt. Bid dat de vrede van de Vredevorst 

spoedig daar zal zijn. Dit zal tot vrede dienen van Arabieren, Palestijnen, Europeanen en alle 

volkeren. Heer, kom spoedig. 

 

 

BEMOEDIGING 

Dank voor: 

• Gods werk in uw leven. 

• Gods werk in uw gemeente. 

• de 500 mensen die in oktober samen kwamen tijdens bidden en vasten voor Nederland in 

Oud-Beierland. 

• de hoofdsteden van Rwanda, India, Tanzania, Laos en Mexico en Afghanistan waar de tekst 

uit Psalm 96:10 is en wordt geproclameerd. Bij elkaar nu 90 hoofdsteden van de 193. 

 

Dank voor uw gebeden en gaven. De Here gaat door om, samen met ons, Nederland te veranderen. 

 

Het bestuur 


